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Planområdet är beläget i Knivsta kommun. Området har en yta om ca 14 000 m2 och är 
beläget i anslutning till Ostkustbanan, vilken brukas som led för transport av farlig gods. 
Trafikverket planerar att i framtiden bygga ut Ostkustbanan med två nya spår genom 
Knivsta intill aktuellt planområde. Detta innebär att avstånden från närmaste spårmitt kan 
komma att bli 25 meter till planförslagets detaljplanegräns respektive 36 meter till närmsta 
belägna nybyggnad, vilka är de avstånd som aktuell utredning utgått från.  

Planförslaget för exploateringsområdet innebär att området Kv. Segerdal ska omvandlas 
till en attraktiv och hållbar stadsdel. Förslaget innebär mer konkret nybyggnation av tre 
stycken kvarter (Kv. A, Kv. B och Kv. C) innehållande bostäder, kontorsytor, publika 
lokaler samt P-hus.  

Resultatet av aktuell utredning visar att risknivån på ett avstånd om ca 40 meter från 
Ostkustbanan är acceptabel (under nedre ALARP-gränsen) utifrån ett 
individriskperspektiv. På ett avstånd om 30–40 meter från järnvägen ligger risknivån inom 
ALARP-området och åtgärder bör med anledning av detta vidtas så länge som det är 
ekonomiskt försvarbart och praktiskt genomförbart. Sett ur ett samhällsriskperspektiv är 
risknivån inom ALARP-området och i vissa intervall över den övre ALARP-gränsen fram 
till 15 avlidna. ADR-klass 3, brandfarliga vätskor, har identifierats bidra till att både 
samhällsrisk- och individrisknivån hamnar inom/över ALARP-området. Detta innebär att 
riskreducerande åtgärder avseende olyckor med brandfarliga vätskor bör vidtas så länge 
som det är ekonomiskt försvarbart och praktiskt genomförbart. 

Med anledning av att individrisken och samhällsrisken ligger inom ALARP-området och 
inom vissa intervall överstiger övre ALARP-gränsen för järnvägen presenteras nedan ett 
antal åtgärdsförslag som ska tillämpas på aktuellt planområde: 

• Fasad på Kv. A som vetter mot Ostkustbanan ska utformas i obrännbart material 
(lägst klass A2-s1,d0). Fönster och dörrar ingående i fasaden ska brandtekniskt 
klassas.  

• Entréer ska vara riktade bort från Ostkustbanan men får vetta mot riskkällan om 
det också finns utrymningsvägar bort från riskkällan. 

• Placering av friskluftsintag för ny bebyggelse ska vetta bort från Ostkustbanan, 
samt placeras på så långt avstånd från denna som möjligt.  

En rekommendation är i tillägg att Kv. A förses med nödstopp för ventilationen som 
minskar risken för att byggnaden rökfylls vid en kraftig brand. Aktuella åtgärder bör vidtas 
så länge de är ekonomiskt försvarbara och praktiskt genomförbara. 

Föreslagna åtgärder bedöms vara motiverade utifrån ett kostnad-nytta-perspektiv med 
hänsyn till aktuella risknivåer. Åtgärder som avsevärt försvårar exploateringen eller 
försämrar boendemiljön för nybyggnationen bedöms inte vara motiverade. 
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1 Inledning 

Sweco Brand- och Riskteknik har fått i uppdrag av Anna Molén på Genova Property 
Group att utreda den riskbild som är förknippad med en detaljplaneändring intill 
Ostkustbanan omfattande fastigheter inom Kv. Segerdal i Knivsta kommun. I Plan- och 
bygglagen (SFS 2010:900) ställs krav på att bebyggelsens lämplighet utifrån ett 
säkerhetsperspektiv ska redovisas vid planläggning. Aktuell utredning undersöker 
exploateringsmöjligheterna för publik bebyggelse, kontor samt bostadsbebyggelse inom 
Kv. Segerdal. Detta med anledning av kvarterets närhet till Ostkustbanan vilken brukas 
som transportled för farligt gods.  

1.1 Syfte och mål 

Syftet med aktuell utredning är att beakta riskhanteringsprocessen vid markanvändning 
intill transportleden för farligt gods (Ostkustbanan). Syftet är fortsättningsvis att genom en 
riskutredning presentera riskbilden för det aktuella planområdet och vid behov presentera 
riskreducerande åtgärder som möjliggör etablering av nybebyggelsen inom planområdet. 

Målet med riskutredningen är att utgöra underlag i en detaljplaneändring omfattande Kv. 
Segerdal i Knivsta kommun. 

1.2 Kvalitetsplan 

SWECO Brand- och Riskteknik är certifierade enligt ISO 9001, där rutiner finns för 
fortlöpande gransknings- och kontrollarbete. Kvalitetskontroll har för denna 
dokumentation gjorts i form av egenkontroll och intern kvalitetsgranskning. 

1.3 Omfattning 

Denna riskutredning omfattar en riskbedömning med följande ingående delmoment: 

• Områdes- och nulägesbeskrivning 

• Riskidentifiering 

• Riskuppskattning (sannolikhets- och konsekvensberäkningar) 

• Riskvärdering 

• Förslag på riskreducerande åtgärder  

Vid ändrade förutsättningar, till exempel om persontätheten ökar eller om transporter av 
farligt gods ökar behöver riskutredningen revideras. 

Det underlag som aktuell utredning grundar sig på utgörs av: 

- KV. SEGERDAL SKISS - DETALJPLANEARBETE, Upprättad av Genova 
Property Group och daterad 2018-05-21  
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1.4 Avgränsningar 

Riskutredningen är avgränsad till risker förknippade med transporter av farligt gods som 
passerar på Ostkustbanan väster om det aktuella planområdet. Den geografiska 
avgränsningen är fastigheterna inom Kv. Segerdal i Knivsta kommun. De risker som 
beaktats är plötsliga farligt-godsolyckor vilka kan leda till livshotande konsekvenser för 
tredje part. I denna riskutredning beaktas inte egendomsskador, naturskador, 
extraordinära händelser eller långtgående dominoeffekter av de beaktade olyckorna. 
Buller utreds inte heller utan hanteras i en separat utredning. 

1.5 Begrepp och definitioner  

I en riskutredning används vanligen ett flertal olika begrepp för att beskriva olika 
olyckshändelser och delmoment i utredningen. Nedan förtydligas de begrepp som 
använts i denna riskutredning. 

Risk definieras vanligen som en sammanvägning av sannolikheten för och konsekvensen 
av en olycka eller skadehändelse. Sannolikheten beskriver hur troligt det är att olyckan 
inträffar och konsekvensen beskriver hur omfattande skadorna är som uppstår, vanligen i 
form av antal döda.  

Riskutredning avser både genomförande av riskanalys och riskvärdering. Riskanalysen är 
den del av riskutredningen där tänkbara olycksscenarier och oönskade händelser 
identifieras. Sannolikhet och konsekvens för de identifierade scenarierna bestäms i en 
riskuppskattning för att följaktligen kunna värdera om risken är acceptabel eller ej. I 
aktuell riskutredning har en kvantitativ riskanalys genomförts, vilket innebär att 
sannolikhet för och konsekvens av varje identifierad olyckshändelse/skadehändelse 
beskrivs med absoluta värden. Sannolikhet och konsekvens sammanvägs och risken 
beskrivs fortsättningsvis med riskmåtten individrisk och samhällsrisk.  

Riskvärdering avser den fas i riskutredningen där uppskattade risker bedöms acceptabla 
eller ej. I denna del av utredningen kan det även bli aktuellt att föreslå och verifiera 
riskreducerande åtgärder eller kvalitativt beskriva vilka effekter sådana åtgärder medför 
ur riskhänseende.  

Individrisk är ett riskmått som beskriver sannolikheten för dödliga skador i anslutning till 
en riskkälla. Riskmåttet tar inte hänsyn till hur många människor som vistas i närheten av 
riskkällan och förutsätter att en person står på samma ställe dygnet runt under ett års tid. 
Måttet brukar beskrivas som ett rättighetsbaserat mått då man utifrån måttet kan avgöra 
om enskilda individer utsätts för alldeles för hög risk.  

Samhällsrisk visar den kumulativa sannolikheten för att ett visst antal människor 
omkommer till följd av konsekvenser av oönskade händelser. Hänsyn tas då till den 
områdesspecifika befolkningstätheten samt dygnsvariationer i befolkningstätheten. 
Samhällsrisken presenteras vanligen i ett F/N-diagram i vilket det går att avläsa 
sannolikheten för att en eller flera personer dör i anslutning till riskkällan.  
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2 Styrande dokument 

Det finns ett flertal styrande dokument som skall beaktas vid exploatering och som berör 
riskhantering. Dessa publikationer har legat till grund för aktuell riskutredning. 

Plan- och bygglagen 

I Plan- och bygglagens (SFS 2010:900) första paragraf definieras att vid planläggning av 
mark och vatten och byggande, ska hänsyn tas till den enskilda människans frihet. En 
samhällsutveckling ska främjas med jämlika och goda sociala levnadsförhållanden samt 
en god och långsiktigt hållbar livsmiljö för människorna i dagens samhälle och för 
kommande generationer. I lagen förutsetts således att frågor om skydd mot olyckor 
kopplat till föreslagna markändringar skall vara slutligt avgjorda i samband med 
planläggning. 

Trafikverkets rekommendationer om avstånd till spåranläggning  

I Trafikverkets rapport Järnvägen i samhällsplanering ges rekommendationen att ny 
bebyggelse inte ska anläggas inom 30 meter från järnvägen (spårmitt på närmaste spår). 
Ett avstånd på 30 meter rekommenderas eftersom det ger ett skyddsavstånd för olyckor 
med farligt gods och utrymme för räddningsinsatser. Därutöver finns utrymme för att 
anlägga skyddsåtgärder om risksituationen förändras märkbart. Bebyggelse som endast 
uppmuntrar till tillfällig vistelse i närheten av järnvägen kan ligga inom 30 meter från 
järnvägen. Exempel på sådan bebyggelse är parkering, garage samt trafikanläggningar 
såsom resecentrum.   

Länsstyrelsens publikation - Riskhantering i detaljplaneprocessen 

Plan- och bygglagen anger när en riskanalys bör göras men inte i detalj hur en sådan ska 
utföras eller vad den ska innehålla. För att tydliggöra detta har Länsstyrelserna runt om i 
landet presenterat riktlinjer med detaljerade specifikationer rörande innehållet i 
riskanalyser. Riktlinjerna utgör rekommendationer beträffande vilka typer av riskanalyser 
som bör utföras i olika sammanhang och vilka krav som bör ställas på dessa analyser. 
Länsstyrelsen i Uppsala län (Knivsta kommun ingår i Uppsala län) har inte gett ut riktlinjer 
kring riskanalyser i detaljplaneprocessen varför de stora länens (Stockholms län och 
Skånes län) riktlinjer och rekommendationer tillämpas. 

Länsstyrelserna i Skånes län, Stockholms län och Västra Götalands län ger i 
publikationen Riskhantering i detaljplaneprocessen riktlinjer för hur riskhantering ska 
beaktas vid markanvändning intill transportleder för farligt gods. I skriften presenteras en 
zonindelning för möjlig markanvändning intill transportleder för farligt gods. Om marken 
intill en transportled för farligt gods önskas användas på annat sätt, exempelvis förlägga 
byggnad/verksamhet i en zon närmare järnvägen än vad som rekommenderas i 
publikationen bör riskerna förknippade med denna markanvändning studeras i detalj. 
Nedan i Figur 1 presenteras den rekommenderade zonindelningen. Zonindelningen har i 
denna riskutredning använts för att diskutera om en detaljerad riskutredning är lämplig. 
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Figur 1. Zonindelning för markanvändning intill transportled för farligt gods 

Länsstyrelsen i Stockholms län  

Länsstyrelsen i Stockholms län har gett ut rekommendationerna Riktlinjer för riskanalys 
som beslutsunderlag och Riskanalyser i detaljplaneprocessen som är generella 
rekommendationer beträffande krav på innehåll i riskanalyser för bland annat 
planärenden. Utöver de allmänna rekommendationerna har Länsstyrelsen i Stockholms 
län publicerat mer specifika rekommendationer rörande transporter av farligt gods. Enligt 
de rekommendationer som tagits fram föreslås att riskerna alltid ska bedömas då 
nyexploatering planeras inom ett avstånd av 150 meter från transportled för farligt gods 
(Länsstyrelserna Skåne län, Stockholms län, Västra Götalands län, 2006).  

Länsstyrelsen i Skåne län 

Länsstyrelsen i Skåne län har, i syfte att ge vägledning i planarbeten och tydliggöra 
länsstyrelsens syn, gett ut rekommendationerna Riktlinjer för hänsyn i 
samhällsplaneringen. 

Vid detaljplanering där riskerna är höga och avstånden till riskkällan är korta kan följande 
vägledning användas i värdering av risknivån, se även Figur 2.  

• För planering av sällanköpshandel, industri, lager, tekniska anläggningar och 
parkering bör ett skyddsavstånd kortare än 30 meter kunna accepteras om 
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individrisken understiger 10-5. En deterministisk analys ska även påvisa att 
riskerna med hårda konstruktioner eller motsvarande, som kan orsaka skada på 
eventuellt avåkande fordon, kan undvikas.  

• För planering av småhusbebyggelse, handel, kontor (ett plan), centrum och kultur 
m.m. bör ett avstånd kortare än 70 meter kunna accepteras om individrisken 
understiger 10-6. En deterministisk analys ska även påvisa att det nettotillskott av 
oönskade händelser reduceras eller elimineras av förhållandena på platsen eller 
efter åtgärder.  

• För planering av flerbostadshus, kontor, hotell, vård och skola bör ett avstånd 
kortare än 150 meter kunna accepteras om individrisken understiger  
10-7, samt att samhällsrisken understiger 10-5 för 1 omkommen och 10-7 för 100 
omkomna. En deterministisk analys ska även påvisa att det nettotillskott av 
oönskade händelser reduceras eller elimineras av förhållandena på platsen eller 
efter åtgärder. 

 

Figur 2. Vägledning för skyddsavstånd mellan olika bebyggelser/verksamheter och transport av 
farligt gods enligt RIKTSAM. 
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Räddningsverkets rapport – Värdering av risk 

Följande vägledande principer för värdering av risk kan tillämpas: 

• Rimlighetsprincipen: En verksamhet bör inte innebära risker som med rimliga 
medel kan undvikas. Detta innebär att risker som med teknisk och ekonomiskt 
rimliga medel kan elimineras eller reduceras alltid skall åtgärdas, oavsett risknivå.  

• Proportionalitetsprincipen: De totala risker som en verksamhet medför bör inte 
vara oproportionerligt stora jämfört med de fördelar som verksamheten medför.  

• Fördelningsprincipen: Riskerna bör vara skäligt fördelade inom samhället i 
relation till de positiva effekter som verksamheten medför. Detta innebär att 
enskilda personer eller grupper inte bör utsättas för oproportionerligt stora risker i 
förhållande till de fördelar som verksamheten innebär för dem.  

• Principen om undvikande av katastrofer: Riskerna bör hellre realiseras i olyckor 
med begränsande konsekvenser som kan hanteras av tillgängliga 
beredskapsresurser än i katastrofer. 

Räddningsverket föreslår i rapporten Värdering av risk även acceptanskriterier lämpade 
för värdering av risker presenterade med riskmåtten individrisk och samhällsrisk.  

Acceptanskriterierna presenteras i form av ett intervall, vilket vanligen kallas för ALARP-
området (As Low As Reasonably Practicable). Risker som överstiger ALARP-området är 
för stora och åtgärder måste vidtas. Risker inom ALARP-området ska reduceras så långt 
det är praktiskt möjligt och ekonomiskt försvarbart. Risker understigande ALARP-området 
bedöms utan vidare åtgärder som acceptabla. 
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3 Metod och arbetsgång 

Riskhantering innebär ett systematiskt och kontinuerligt arbete för att inom ett givet 
system, kontrollera eller minska olycksriskerna. Att hantera risker är en kontinuerlig 
process som innebär att inventera, analysera, värdera och vidta säkerhetsåtgärder samt 
uppföljning och kommunikation till berörda parter. 

3.1 Riskidentifiering 

Information om de risker som transportleden för farligt gods för med sig har hämtats från 
statistik, relevant facklitteratur, myndigheter, platsspecifika utredningar för 
området/närområdet, tidigare erfarenheter och mjukvaror. Utifrån denna information togs 
dimensionerande olycksscenarier fram och möjliga olyckshändelser och riskkällor 
identifierades. 

3.2 Riskuppskattning 

Riskuppskattningen är en del av riskanalysen och syftar till att bestämma storleken på de 
identifierade riskerna. Riskernas storlek är beroende av sannolikheten för en olycka och 
konsekvensen av olyckan. Nedan beskrivs därför hur sannolikheter och konsekvenser 
bedömts samt hur dessa sammanvägts för att avgöra riskernas storlek. 

Sannolikhet för trafikolycka med efterföljande utsläpp av farligt gods har för järnväg 
uppskattats med hjälp av den metod som presenteras i Modell för skattning av 

sannolikheten för järnvägsolyckor som drabbar omgivningen. Sannolikheten för olika 
händelseförlopp och skadehändelser efter att utsläppet har inträffat har bedömts mot 
bakgrund av uppgifter i facklitteratur och logiska resonemang där konservativa 
antaganden har gjorts.  

Statistiken gällande järnvägstransporter och annan information som utgör indata till 
sannolikhetsberäkning för olyckor på järnväg är baserade på data erhållen av 
Trafikverket. Konsekvenserna av de aktuella olyckorna/skadehändelserna har bedömts 
mot bakgrund av litteraturstudier. Riskerna har sammanvägts och storleken beskrivs med 
riskmåtten individrisk och samhällsrisk.  

3.2.1 Kvantitativa kriterier för individrisk 

I många fall, främst när det inte finns kommunala krav, tillämpas kriterier för vad som kan 
bedömas vara en acceptabel risknivå från rapporten Värdering av risk. I rapporten 
används en övre och en undre gräns, se Figur 3. Om den övre gränsen överskrids 
bedöms risknivån vara så hög att den inte kan accepteras. För individrisken ligger den 
övre gränsen på 1x10-5 per år och den undre på 1x10-7 per år. Den undre gränsen ligger 
under risken att omkomma till följd av naturolyckor, vilket innebär att en sådan risknivå 
inte ger en signifikant påverkan på individens totala risknivå. Om risknivån ligger under 
denna gräns så anses den vara acceptabel och inga ytterligare åtgärder krävs.  
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Den övre gränsen motsvarar högst en tiondel av den totala dödsfallsrisken för olika 
grupper i samhället. Om risknivån ligger över denna gräns så skall åtgärder vidtas och 
effekten av dessa åtgärder skall verifieras. 

 
Figur 3. ALARP-gränser individrisk 

Om risknivån ligger mellan den undre och den övre gränsen, det så kallade ALARP-
området så skall alla rimliga åtgärder utifrån ett kostnads- och nyttoperspektiv vidtas för 
att minska risknivån. Efter detta betraktas risknivån som tolerabel. 

3.2.2 Kvantitativa kriterier för samhällsrisk 

Även för samhällsrisk finns det kriterier i ovannämnda rapport. Kriterierna utgår från 
samhällsrisknivåer för ett område på båda sidor om en sträcka av 1 km längs 
transportleden för farligt gods, se Figur 4. 

 

Figur 4. Kriterier samhällsrisk 
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Kriterier i Figur 4 innebär till exempel att en olycka med högst en omkommen accepteras 
högst en gång på 1 000 000 år (orangea linjen). Olyckor med en omkommen kan inte 
tolereras oftare än en gång per 10 000 år (röda linjen). Olyckor med 10 omkomna kan 
accepteras om de är så sällsynta som en gång på 10 000 000 år. Om dessa olyckor 
förekommer oftare än en gång på 100 000 år så kan detta inte tolereras. När risknivån 
ligger i det acceptabla området (under orangea linjen) så krävs inga ytterligare åtgärder. 
Är risknivån i området med tolerabla risker (ALARP-område) så skall rimliga 
skyddsåtgärder vidtas. Kriterierna ovan gäller för 1 km område längs transportleden. 
Kriterier för det aktuella området beräknas utifrån områdets längd längs transportleden 
och att området endast är belägen på ena sidan av leden.  

3.2.3 ALARP-området 

ALARP-området är området i riskkriterierna där riskerna är lägre än det som inte 
kan tolereras men högre än det som kan accepteras utan vidare. ALARP är förkortning 
för ”As Low As Reasonably Practicable”. Området spänner över en faktor 100 i risknivåer, 
de lägsta nivåerna inom området är hundra gånger lägre än de högsta nivåerna. Området 
är så pass stort beroende på den osäkerhet som finns i riskberäkningar. Ofta anses att 
osäkerheten i resultaten av en riskberäkning kan vara så hög som en faktor 10, beroende 
på alla okända faktorer som ingår. Att ha ett brett område där det finns krav på visst 
hänsynstagande av riskerna säkerställer att inga risknivåer över det tolerabla godtas utan 
vidare. Kraven på skyddsåtgärder inom ALARP-området är att alla rimliga 
skyddsåtgärder är vidtagna, sett ur kostnadsperspektiv och åtgärdens praktiska 
genomförbarhet. 

3.3 Riskvärdering 

Vid riskvärderingen värderas risken genom att den jämförs mot tydligt motiverade 
värderingskriterier för att åskådliggöra om risknivån ligger på en tolerabel nivå eller ej. 
Visar riskvärderingen på en icke tolerabel risknivå ska åtgärdsförslag tas fram och 
verifieras, vilket innebär att risken, inklusive föreslagna åtgärder, på nytt analyseras och 
värderas för att påvisa att åtgärderna har en riskreducerande effekt.  

I denna riskutredning har riskerna värderats mot kriterier i Värdering av risk, Skåne läns 
Riktlinjer för riskhänsyn i samhällsplaneringen - Bebyggelseplanering intill väg och 
järnväg med transport av farligt gods och publikationen Riskhantering i 
detaljplaneprocessen utgiven Länsstyrelserna Skånes län, Stockholms län och Västra 
Götalands län. 

Föreslagna riskreducerande åtgärder presenteras utifrån nomenklatur i Boverket och 
räddningsverkets rapport Säkerhetshöjande åtgärder i detaljplaner – vägledningsrapport. 

  



  

 

 
 

15 (45)

RISKUTREDNING 

KV.  SEG ERDAL  I  KN IVST A 

 

  

 

  

3.3.1 Valda riskkriterier  

I denna riskutredning har acceptanskriterier enligt RIKTSAM valts att användas. Dessa 
överensstämmer till stora delar med Räddningsverkets rapport Värdering av risk både 
gällande aktuella värden för olika mått samt att dessa mått tar hänsyn till de 4 principer 
man bör utgå ifrån vid värdering av risken. 

Tabell 1. Acceptanskriterier för individrisk enligt Värdering av risk. 

Kriterium Sannolikhet 

Övre gräns för acceptabel individrisk 10-5 per år 

Undre gräns för individrisk, där risken kan anses vara liten 10-7 per år 

Tabell 2. Acceptanskriterier för samhällsrisk för en 1 kilometer lång sträcka med 
exponering på båda sidorna av riskkällan enligt Värdering av risk. 

Kriterium Antal omkomna Sannolikhet  

Övre gräns för acceptabel samhällsrisk 1 10-4 per år 

10 10-5 per år 

100 10-6 per år 

Undre gräns för acceptabel samhällsrisk 1 10-6 per år 

10 10-7 per år 

100 10-8 per år 
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4 Områdes- och nulägesbeskrivning 

I detta kapitel beskrivs det aktuella området och planerad förändring samt 
prognosticerade trafikvolymer. 

4.1 Planområdet 

Planområdet Kv. Segerdal planeras uppföras i Knivsta kommun i Uppsala län. 
Bebyggelsen planeras omfatta flerbostadsbebyggelse, P-hus, kontor, publika lokaler samt 
förskola, se Figur 5. 

 

Figur 5. Illustrationsbild på planerade nybebyggelsen 

Detaljplaneområdet för Kv. Segerdal planeras på ett avstånd om ca 32 meter från 
befintlig järnväg och den närmst belägna nybebyggelsen (Kv. A) planeras uppföras på ett 
avstånd om ca 43 meter från järnvägen, se Figur 6.  

 
Figur 6. Avstånd mellan planerad bebyggelse och befintlig järnväg. Grön färg markerar 
detaljplaneområde och blå färg markerar planerad nybyggnation.  
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4.1.1 Framtida spårutbyggnad 

Trafikverket planerar att i framtiden bygga ut järnvägen med två nya spår genom Knivsta, 
ett på västra och ett på östra sidan om de befintliga spåren. I Översiktsplan 2035 med 

utblick mot 2050 Knivsta kommun framgår det att i all kommande planering intill 
järnvägen ska hänsyn tas till markreservatet för spårutbyggnad. Det tillkommande spåret 
kan då hamna 7 meter närmare fastigheterna tillhörande Kv. Segerdal än det i dagsläget 
närmaste spåret. Detta innebär att avstånden från närmaste spårmitt kan bli kortare, det 
vill säga 25 meter till detaljplanegräns respektive 36 meter till närmst belägna byggnad. 
Konsekvensberäkningar och avståndsangivelser i denna riskutredning utgår därför från 
spårmitt för det tillkommande spåret, 25 meter till detaljplanegräns respektive 36 meter till 
närmst belägna byggnad, se Figur 7. 

 
Figur 7. Framtida spårutbyggnad och genererade avstånd mellan bebyggelse och 
Ostkustbanans närmsta spårmitt. (Endast illustrationsskiss) 

Eftersom Ostkustbanan, som är en transportled för farligt gods, är belägen på ett avstånd 
om knappt 25 meter från detaljplanegräns respektive 36 meter till närmst belägna 
byggnad medför detta att riskhanteringsprocessen ska beaktas enligt Länsstyrelsernas 
riskpolicy. 
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4.2 Persontäthet i området 

Persontätheten i området är av stor betydelse för att bedöma samhällsrisken. Eftersom 
det är olika persontäthet i olika delar av det studerade området har området delats in i tre 
olika zoner, se Figur 8 och Tabell 3. Vidare har beräkningar baserats på hur stort område 
som påverkas vid en olycka, persontäthet, andel personer vistandes utomhus respektive 
inomhus samt andel personer som befinner sig i de olika zonerna för de olika 
skyddsobjekten. Informationen återfinns mer detaljerat i Bilaga B – 
Konsekvensbedömningar för farligt godsolycka. Indata avseende persontäthet för de 
olika skyddsobjekten har beräknats med hjälp av ritningsunderlag i form av planritningar 
och situationsplan samt med utgångspunkt från BBR kapitel 5:333 Dimensionerande 
personantal. Personantalet inom byggnaderna har beräknats med planritningar som 
underlag, i tillägg har personantalet vistandes utomhus i respektive zon beräknats 
genomsnittligt. Med personantalet i respektive zon som underlag kunde inv/km2 
beräknas, se Tabell 3.  

 
Figur 8. Zonindelning 

Tabell 3. Persontäthet samt zonbredd för järnvägsfallet mot exploateringsområdet. 

 Personbelastning Zon 1 Zon 2 Zon 3 

Nyplanerade 
bostäder 

Intervall (m) 25 71,5 71,5 127,5 127,5 214 

Persontäthet 
(inv/km2) 

34 502 70 633 81 081 
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4.3 Spårbunden trafik 

Ostkustbanan passerar väster om planområdet, vilken trafikeras av såväl godståg som 
persontåg. Eftersom det minsta avståndet mellan spårmitt för tillkommande spår och 
fastigheterna är 36 meter, se Figur 7, bedöms inte persontåg utgöra någon betydande 
riskkälla för vistande personer inom fastigheterna. Bedömningen görs med kunskap om 
att persontåg förväntas hamna inom 25 meter från järnvägen i händelse av urspårning 
enligt en modell framtagen av Banverket Fréden, 2001. Godståg kan enligt Fredén i 
enstaka fall hamna längre än 25 meter från järnvägen. Avståndet 36 meter till närmsta 
belägna nybyggnad överstiger dock 25 meter med god marginal och bedöms vara 
tillräckliga för att undvika direkt påkörning av urspårat tåg (person- och godståg). En del 
godståg som passerar fastigheterna transporterar farligt gods. För tåg med farligt gods 
kan urspårning leda till följdkonsekvenser i form av utsläpp av farliga ämnen. Trafikverket 
kontaktades för att erhålla information och statistik kring antal farligt gods-transporter på 
aktuell sträcka på Ostkustbanan genom Knivsta. Dessa uppgifter får dock inte 
offentliggöras av konkurrensskäl. 

Enligt Trafikverkets sammanställning av tågdata [32] förväntas godstrafiken på 
Ostkustbanan öka och totalt 9 godståg förväntas passera Knivsta per dygn år 2040.  
Detta innebär att totalt 3285 stycken godståg förväntas passera Knivsta år 2040. 
Sammanställningen är troligen en överskattning av det faktiska antalet transporter som 
kommer att genomföras 2040 men görs för att skapa en robust lösning där risknivåerna 
inte underskattas. I Tabell 4 redovisas transporterad godsmängd i procentandelar på 
Ostkustbanan uppdelat i respektive RID-klass för år 2040. 

Tabell 4. Beräknat farligt gods per RID-klass, Knivsta år 2040.  

RID-klass Beskrivning Enhet 
Godsmängd farligt gods 

år 2040 
1 Sprängämnen Kilo 0 

2.1 Brandfarliga gaser Ton 0,0084 % 
3 Brandfarliga vätskor Ton 99,9776 % 

4.1 Brandfarliga fasta ämnen Ton 0 
4.2 Självantändande ämnen Ton 0 

4.3 
Ämnen som vid kontakt 

med vatten utvecklar 
brandfarliga gaser 

Ton 0 

5.1 Oxiderande ämnen Ton 0,0056 % 
5.2 Organiska peroxider Ton 0 
6.1 Giftiga ämnen Ton 0 
6.2 Smittsamma ämnen Ton 0 
7 Radioaktiva ämnen Ton 0 
8 Frätande ämnen Ton 0 
9 Övriga farliga ämnen Ton 0,0084 % 
- Okänt Ton 0  
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5 Riskidentifiering 

Riskidentifieringens syfte är primärt att kartlägga vilka typer av olyckor som kan inträffa. 
Vid en riskutredning för transport av farligt gods innebär detta primärt att identifiera vilka 
godsklasser (RID-klasser) som transporteras förbi planområdet och i vilken omfattning.  

5.1 Möjliga olyckor 

Det är viktigt att identifiera vilka riskkällor som har störst inverkan på risknivåerna för att 
kunna avgöra vilka riskreducerande åtgärder som kan bli aktuella. Att döma av  

Tabell 4 transporteras i majoritet brandfarliga vätskor tillhörande RID-klass 3 på farligt-
godstransporterna som passerar Kv. Segerdal i Knivsta. Risken förknippad med 
transporter av RID-klass 3 kommer därför att utredas närmare. Övriga kategorier har ej 
transporterats på aktuell sträcka de senaste åren alternativt har bedömningen gjorts att 
ett utsläpp endast påverkar spårets absoluta närområde, varför dessa inte utreds närmre. 
I Tabell 5 redovisas tänkbara olyckor och konsekvenser för respektive RID-klass. Det är i 
aktuellt fall konsekvenser avseende RID-klass 3 som är aktuella.  

Tabell 5. Klassindelning över farliga ämnen samt vad de skulle kunna ge upphov till för 
konsekvenser. 

RID-klass Skadehändelse Exempel på konsekvens vid olycka 
Explosion Brand Förgiftning Övrigt 

1 Explosiva 
ämnen och 
föremål 

x 
   Övertryck som kan skada/rasera 

byggnader, ge upphov till splitter och 
skada på människor 

2 Gaser x x x 
 Brännbara gaser: Värmestrålning genom 

jetflamma, BLEVE, brännbart gasmoln 
eller gasmolnsexplosion som kan påverka 
människor och egendom. Giftiga gaser: 
Toxiska effekter genom giftiga gasmoln 
som kan påverka miljö och människor 

3 Brandfarliga 
vätskor 

x x x 
 Värmestrålning genom pölbrand som kan 

påverka människor och egendom. Även 
gasmolnsbränder kan vid vissa 
väderförhållanden skada människor. 

4 Brandfarliga 
fasta ämnen 

 x 
  Värmestrålning genom brand i materialet 

som kan påverka människor och egendom. 
5 Oxiderande 

ämnen och 
organiska 
peroxider 

x x 
  Värmestrålning genom brand i materialet 

som kan påverka människor och egendom. 
Explosion i händelse av blandning med 
andra brännbara ämnen som exempelvis 
organiska material (oljor eller drivmedel). 
Reaktionen mellan ämnena kan leda till 
brand och/eller explosion med tryck- och 
värmestrålningsskador som följd. 

6 Giftiga ämnen   x  Toxiska effekter på miljö och människa. 

7 Radioaktiva 
ämnen 

  x x Strålskada på miljö, människa och 
egendom. 

8 Frätande 
ämnen 

   x Frätskador på egendom och människor. 

9 Övriga farliga 
ämnen och 
föremål 

   x Konsekvenser är generellt begränsade till 
vägens närområde. 
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6 Riskuppskattning 

Riskinventeringen och den översiktliga bedömningen visar att det finns behov av att 
kartlägga områdets förhöjda risknivå med hänsyn till potentiella olyckor på Ostkustbanan. 
Nedan redogörs för de sannolikhets- och konsekvensberäkningar som gjorts i denna 
riskutredning. I Bilaga A – Sannolikhetsbedömningar och Bilaga B - 
Konsekvensbedömningar redovisas tillvägagångssätt för beräkningar och antaganden 
mer utförligt. De framräknade frekvenserna för olyckor och konsekvensavstånd har 
använts för att beräkna individrisk och samhällsrisk i en Excel-baserad beräkningsmodell. 
Samtliga beräkningar har beräknats med en tillväxtfaktor på tågtransporterna för att 
beakta eventuell framtida ökning av farligt-godstransporter via Knivsta år 2040. Enligt 
Trafikverket ”Sammanställning tågdata 2040” [32] förutspås 9 godstransporter passera 
Knivsta per dygn år 2040.  

6.1 Sannolikhetsberäkning 

I avsnitten nedan redovisas övergripande de frekvenser som beräknats för olyckor med 
farligt gods på järnväg. Frekvensen för olycka med farligt gods på järnväg har beräknats 
utifrån den metodik som presenteras i Banverkets rapport Modell för skattning av 
sannolikheten för järnvägsolyckor som drabbar omgivningen. Frekvensen för att en 
godstågsolycka där last med farligt gods ska inträffa har beräknats till 4,00 × 10-3. 
Detaljerade beräkningar samt sannolikheten för olika händelseförlopp efter utsläpp 
redovisas i Bilaga A - Sannolikhetsbedömningar. 

6.2 Konsekvensberäkning 

Konsekvensberäkningar i denna riskutredning har gjorts med hjälp av litteraturstudier 
gällande gränsvärden för exponering av olika sorter av farliga ämnen, och programvaran 
ALOHA. Indata och bedömningar vid konsekvensberäkningarna redovisas i Bilaga B – 
Konsekvensbedömningar för farligt godsolycka. 

6.3 Resultat 

Nedan redovisas beräknad individrisk och samhällsrisk för det aktuella planområdet. 

6.3.1 Individrisk 

Individrisken beskriver den årliga sannolikheten för att omkomma till följd av en farligt 
gods-olycka vid olika avstånd från riskkällan. Riskkällan utgörs i aktuellt fall av 
Ostkustbanan. Riskerna förknippade med dödliga konsekvenser för en person som står 
oskyddad på samma plats dygnet runt i området inom 30 meter från Ostkustbanan 
överstiger övre ALARP-gränsen, se Figur 9. Vidare kan riskbidraget från järnvägen på ett 
avstånd om ca 30 – 40 meter anses måttliga och befinner sig inom ALARP-området inom 
hela intervallet, se Figur 9. Frekvensen för att omkomma vid en farligt gods-olycka 
förknippad med järnväg understiger ALARP-gränsen 10–7 ca 40 meter från Ostkustbanan 
(Figur 9). Risknivån i förhållande till acceptanskriterier diskuteras vidare i Kapitel 7. 
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Figur 9. Individrisken (svart kurva) från järnvägen mot exploateringsområdet. 

6.3.2 Samhällsrisk 

Samhällsrisk beskriver risken med hänsyn tagen till hur många människor som kan 
omkomma om det sker en olycka. Hänsyn tas då till den områdesspecifika 
befolkningstätheten samt dygnsvariationer i befolkningstätheten. I  
Figur 10 redovisas samhällsrisken för olycka med farligt gods på Ostkustbanan. 
Samhällsrisken genererad av Ostkustbanan ligger inom ALARP-området alternativt 
överstiger övre ALARP-gränsen fram till 15 omkomna. Inom intervallet 0–15 omkomna är 
med andra ord samhällsrisken hög. Vid 15 antal omkomna understiger samhällsrisken 
undre ALARP-gränsen. Risknivån i förhållande till acceptanskriterier diskuteras vidare i 
Kapitel 7. 

 
Figur 10. Den svarta kurvan representerar samhällsrisken från järnvägen mot området. 
Blå linje illustrerar gränsen för acceptabla samhällsrisknivåer enligt RIKTSAM. 
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7 Riskvärdering 

Riskvärdering avser den fas i riskutredningen där beräknade risker bedöms acceptabla 
eller ej. Därefter avgörs om ett behov av riskreducerande åtgärder finns. 
Acceptanskriterier har hämtats från Räddningsverkets rapport Värdering av risk. 

Aktuell utredning beskriver ett antal vägledande principer för värdering av risk samt ett 
ALARP–område (As Low As Reasonably Practicable) för individ- och samhällsrisk. Risker 
som överstiger ALARP-området är för stora och åtgärder måste vidtas. Risker inom 
ALARP-området ska reduceras så långt det är praktiskt möjligt och ekonomiskt 
försvarbart. Risker understigande ALARP-området bedöms som acceptabla utan vidare 
åtgärder.  

7.1 Skälighetsprinciper 

Den planerade bebyggelsen bedöms utifrån Räddningsverkets skälighetsprinciper. Den 
föreslagna exploateringen innebär bebyggelse i form av flerbostadsbebyggelse, handel 
och publika ytor, kontor och P-hus intill farligt gods-transport på väg och järnväg.  

I den genomförda riskutredningen har, av beräkningstekniska skäl och praxis, en 
genomsnittlig personbelastning för området använts koncentrerad till ytan där bostäder 
planeras uppföras, persontätheten har med andra ord inte fördelats över hela 
exploateringsytan, som innefattar bland annat gator och parkytor där persontätheten är 
lägre, för att uppskatta risknivån. Med anledning av detta och det faktum att 
persontätheten är relativt hög inom området bör principen om undvikande av katastrofer 
beaktas vid riskvärderingen. Principen innebär att risker hellre bör realiseras i olyckor 
med begränsande konsekvenser som kan hanteras av tillgängliga beredskapsresurser än 
i katastrofer. Praktiskt innebär detta att det kan vara skäligt att vidta skadeförebyggande 
åtgärder även om den genomsnittliga risknivån generellt är låg för katastrofscenarier där 
konsekvenserna blir stora. I denna riskutredning krävs åtgärder med hänsyn till denna 
princip.  

I enlighet med rimlighetsprincipen kan risker med brandfarliga vätskor, ADR-klass 3, 
minskas med relativt enkla åtgärder. Dessa åtgärder ska genomföras. 
Proportionalitetsprincipen innebär, i detta fall, att risker som beror på placeringen av 
bostäder nära den aktuella järnvägen inte får vara oproportionerligt stora i förhållande till 
fördelarna som kommer av placeringen. Eftersom risker ska vara skäligt fördelade för 
samhällsmedborgare ska enskilda personer inom exploateringsområdet inte utsättas för 
större risk än vid liknande exploateringar. Åtgärder bör även enligt denna princip vidtas 
för att minska riskerna. 

  



  

 

 
 

24 (45)

RISKUTREDNING 

KV.  SEG ERDAL  I  KN IVST A 

 

  

 

  

7.2 Värderingskriterier 

Värderingskriterierna som används för att bedöma huruvida risken är acceptabel är 
baserade på de risknivåer som anges i avsnitt 0 för individrisk och samhällsrisk. 

Om risken understiger den undre gränsen av ALARP-området (undre acceptanskriteriet) 
är risken att betrakta som acceptabel. 

Om risken befinner sig inom ALARP-området (överstiger den undre ALARP-gränsen och 
understiger den övre ALARP-gränsen) kan risken betraktas som måttlig och finns rimliga 
åtgärder som kan vidtas för att minska risken ska dessa tillämpas. Med rimliga åtgärder 
menas åtgärder som är ekonomiskt och praktiskt försvarbara. 

Överstiger risken den övre gränsen av ALARP-området (övre acceptanskriteriet) ska 
åtgärder vidtas så att riskerna understiger denna nivå. 

7.3 Individrisk – Värdering utifrån ALARP 

ALARP-området för individrisk ligger mellan 10-5 och 10-7. Det är rimligt att olika 
individrisker bör accepteras för olika typer av bebyggelse anser Länsstyrelserna i Skåne, 
Stockholm och Västra Götalands län. För okänslig bebyggelse bör individrisken inte 
överstiga 10-5, för medelkänslig bebyggelse bör individrisken inte överstiga 10-6 och för 
känslig bebyggelse bör individrisken inte överstiga 10-7. Okänslig, medelkänslig och 
känslig bebyggelse kan jämföras med zonerna A, B och C i Figur 8. Länsstyrelsen i 
Skåne har även i Riktlinjer för riskhänsyn vid samhällsplaneringen – Bebyggelse intill väg 
och järnväg med transport av farligt gods (Rapport 2007:06) angett rekommenderade 
högsta nivåer för olika verksamheter. För flerbostadsbebyggelse bör individrisken på 
kortare avstånd än 150 meter inte överstiga 10-7. Individrisken för parkering på kortare 
avstånd än 30 meter bör understiga 10-5. För skola och kontor bör individrisknivån, på 
kortare avstånd än 150 meter, understiga 10-7.  

Individrisken ligger inom ett avstånd om 30 meter från järnvägen över den gräns där 
risken kan anses vara hög, se Figur 9. Inom 30 meter från järnvägen ska riskreducerande 
åtgärder vidtas. Mellan 30–40 meter från järnvägen ligger risken inom ALARP-området 
för individrisk. Inom detta intervall bedöms åtgärder för olyckor på järnvägen mot 
exploateringsområdet skäliga att vidtas så länge som dessa är ekonomiskt försvarbara 
och praktiskt genomförbara. På avstånd över 40 meter från järnvägen bedöms inga 
riskreducerande åtgärder nödvändiga.  

I Figur 11 nedan redovisas individriskbidraget från olika farligt godsklasser från spåret 
mot exploateringsområdet. 
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Figur 11. Individriskbidrag från olika farligt gods-klasser på olika avstånd från 
Ostkustbanan 

 

20 meter

1. Explosiva ämnen och

föremål

2.1 Brandfarliga gaser

2.3 Giftiga gaser

3. Brandfarliga vätskor

5. Oxiderande ämnen och

organiska peroxider

40 meter

1. Explosiva ämnen och

föremål

2.1 Brandfarliga gaser

2.3 Giftiga gaser

3. Brandfarliga vätskor

5. Oxiderande ämnen och

organiska peroxider

60-200 meter

1. Explosiva ämnen och

föremål

2.1 Brandfarliga gaser

2.3 Giftiga gaser

3. Brandfarliga vätskor

5. Oxiderande ämnen och

organiska peroxider
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Av figuren framgår att inom 40 meter från järnvägen har ADR-klass 3, brandfarliga 
vätskor, dominerande bidrag till individrisknivån med olyckor i form av pölbränder och 
gasmolnsbränder. Mellan 40–60 meter avtar risken från brandfarliga vätskor och 
brandfarliga gaser har istället störst inverkan på risknivån. Detta innebär att inom 40 
meter från järnvägen har brandfarliga vätskor, som utgör majoriteten av godset som 
transporteras på Ostkustbanan, påverkan på områdets risknivå. Eftersom de brandfarliga 
gaserna utgör en så liten del av det fraktade godset bedöms sannolikheten för en olycka 
med brandfarliga gaser som mycket liten. Således bör eventuella åtgärder fokusera på att 
skydda hälsa mot RID-klass 3, brandfarliga vätskor, inom 40 meter från järnvägen.  

7.4 Samhällsrisk – Värdering utifrån ALARP 

ALARP–området gäller vid transportrisker för en vägsträcka på 1 km och enkelsidig 
exponering från järnvägen. Samhällsrisken från järnvägen mot exploateringsområdet 
befinner sig inom ALARP-området för få antal omkomna. Samhällsrisken tangerar dock 
övre ALARP-gränsen för frekvensen omkomna per år men överskrider den inte. Vid 7 
stycken omkomna, se 
Figur 10, eller fler understiger samhällsrisken den nedre ALARP-gränsen där risknivån 
anses vara acceptabel utan åtgärder. Den RID-klass som bidrar till den höga 
samhällsrisken har identifierats vara brandfarliga vätskor, det vill säga RID-klass 3. 
Åtgärder för att reducera risken bör därför vidtas i skälig omfattning, så länge som det är 
ekonomiskt försvarbart och praktiskt genomförbart. 

7.5 Resultat av riskvärderingen 

- Åtgärder bör vidtas på grund av flera skälighetsprinciper, se kapitel 7.1. 

- Preliminär placering av exploateringsområdet intill järnvägen, ger 
individriskförhållanden som befinner sig under ALARP-området efter ca 40 meter. 
Individrisken från järnväg har identifierats bero på ADR-klass 3, brandfarliga 
vätskor. Riskreducerande åtgärder bör vidtas mot järnvägsolyckor, så länge som 
dessa är ekonomiskt försvarbara och praktiskt genomförbara.  

- Samhällsrisken befinner sig inom ALARP-området alternativt över övre ALARP-
gränsen fram till 15 stycken omkomna och understiger därefter den nedre 
ALARP-gränsen. Samhällsrisken är med andra ord inom detta intervall hög.  
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8 Hantering av osäkerheter 

Riskanalyser av den typ som redovisas i aktuell utredning är generellt behäftade med 
osäkerheter. Dessa osäkerheter tillskrivs främst indata, underlagsmaterial, 
beräkningsmodeller, expertbedömningar och statistiska underlag. Nedan redovisas hur 
dessa osäkerheter har hanterats, se även sannolikhets- och konsekvensbilagor för 
detaljer, Bilaga A och Bilaga B.  

8.1 Konservativa antaganden 

Generellt har osäkerheter hanterats genom konservativa bedömningar och antaganden. 
Detta innebär att bedömningar gjorts så att risken snarare överskattas än underskattas 
när osäkerheter förelegat. Anledningen till detta är att säkerställa att risken inte 
underskattas eftersom konsekvensen av en underskattad risk medför större sannolikhet 
att människor omkommer medan en något överskattad risk medför att kostnaden för 
åtgärder riskerar att bli lite högre. Nedan presenteras de konservativa bedömningar 
avseende sannolikheter samt konsekvenser som gjorts i utredningen: 

Konservativa antaganden - Sannolikhetsbedömningar 
- Antalet personer som vistas utomhus har antagits vara 50% under dagtid för 

flerbostadsbebyggelsen i samtliga tre zoner, vilket anses vara konservativt då så 
stor del av befolkningen endast vistas utomhus vid speciella tillfällen, exempelvis 
nyår. Vidare har det räknats med att alla personer kommer att befinna sig inom 
planområdet dygnet runt, vilket inte är fallet i verkligheten då människor på 
dagarna befinner sig på jobbet, i skolan, på semester och dylikt.   

- I denna riskutredning har ingen särskild hänsyn tagits till geografiska barriärer 
eller topografiska höjdskillnader utan olyckorna har fritt fått påverka 
exploateringen. Anledningen till detta är att geografiska barriärer samt den 
topografiska höjdskillnaden mellan spårområdet och exploateringsområdet är så 
pass små att de bedöms vara försumbara i sammanhanget. Sannolikheten att de 
geografiska barriärerna eller att den topografiska höjdskillnaden skulle påverka 
konsekvenserna vid ett utsläpp av brandfarliga vätskor anses därför vara minimal 
och inte vara av betydande del för riskutredningen. 

- En BLEVE1 hanteras som en dominoeffekt av en jetflamma och bedöms 
konservativt inträffa i 1 % av de fall där en jetflamma uppstår.  

 
 
 
 

                                                      

1 Boiling Liquid Expanding Vapour Explosion innebär upphettning av ett trycksatt slutet kärl och antändning av 
vätska (exempelvis gasol i vätskefas) som strömmar ut. BLEVE är en ytterst ovanlig men mycket allvarlig typ av 
olycka då explosionen som uppstår kan ge konsekvenser på mycket stora avstånd.   



  

 

 
 

28 (45)

RISKUTREDNING 

KV.  SEG ERDAL  I  KN IVST A 

 

  

 

  

Konservativa antaganden - Konsekvensbedömningar 
- Utbredningen av en jetflamma antas alltid vara vinkelrät (90º) från spårområdet 

och längs med markplanet. Detta innebär att området som drabbas är det största 
möjliga.  

- Det antas att samtliga brandfarliga vätskor utgörs av Hexan, som har både högre 
förbränningshastighet och energivärde än bensin. Dessutom utgörs en stor del av 
den transporterade mängden av mindre brandfarliga vätskor som diesel och 
andra oljor m.m. Detta är ett konservativt antagande.  
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9 Riskreducerande åtgärdsförslag 

Om de föreslagna skyddsavstånden inte är möjliga att tillämpa kan vissa riskreducerande 
åtgärder vara möjliga att vidta som kompensation för det kortare avståndet mellan 
riskkällan och planerad bebyggelse. Riskreducerande åtgärder i denna riskutredning har 
identifierats utifrån det specifika planförslaget samt Boverkets och Räddningsverkets 
rapport Säkerhetshöjande åtgärder i detaljplaner. Nedan redovisas åtgärder som kan 
eliminera eller begränsa effekterna av de identifierade scenarier som ger störst bidrag till 
risknivån. De olyckshändelser som har störst påverkan på området är pölbränder och 
BLEVE. Detaljprojektering av föreslagna åtgärder genomförs inte i denna utredning. 

9.1 Behov av riskreducerande åtgärdsförslag 

Resultatet av riskbedömningen visar att individrisknivån för planområdet ligger inom 
ALARP-området för avstånd från järnväg om 30–40 meter. Riskreducerande åtgärder bör 
med anledning av individrisken vidtas för bebyggelse inom detta avståndsintervall så 
länge som det är ekonomiskt försvarbart och praktiskt genomförbart. Även den 
beräknade samhällsrisken ligger inom ALARP-området och överstiger den övre ALARP-
gränser inom vissa intervall fram till 15 omkomna, vilket innebär att åtgärder även med 
avseende på samhällsrisken ska vidtas så länge som det är ekonomiskt försvarbart och 
praktiskt genomförbart. För bebyggelse närmare Ostkustbanan än 30 meter ska 
riskreducerande åtgärder vidtas.  

9.2 Möjliga riskreducerande åtgärder 

Riskreducerande åtgärder kan antingen vara sannolikhetsreducerande eller 
konsekvensbegränsande. I samband med fysisk planering är det utifrån Plan- och 
bygglagen svårt att reglera sannolikhetsreducerande åtgärder eftersom riskkällorna och 
åtgärderna i regel är lokaliserade utanför området eller regleras med andra lagstiftningar. 
De åtgärder som föreslås kommer därför i första hand vara av konsekvensbegränsande 
art. De åtgärder som bedöms kunna reducera riskerna och som kan vara praktiskt 
genomförbara presenteras nedan: 

- Dike 

- Vegetation 

- Fysisk barriär 

- Brandskyddad fasad 

- Disposition av byggnad 
- Placering av friskluftsintag  
- Nödstopp för ventilation 
- Förstärkning av stomme/fasad 
- Begränsning av fönsterarea 
- Ej öppningsbara fönster 

 

Åtgärdernas lämplighet för aktuellt planområde diskuteras vidare i Kapitel 9.3. 
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9.3 Kvalitativ bedömning av de förslagna åtgärdernas riskreducerande effekt 

I detta skede av planprocessen görs inga detaljerade verifieringsberäkningar av åtgärder 
eftersom sådana beräkningar påverkas av en rad olika faktorer som ännu inte är 
fastslagna. Sådana faktorer är exempelvis fönsterareor på byggnader, höjdskillnader i 
terräng, vinklar på byggnader med mera. 

Dike 

Den riskreducerande effekten av ett dike är att pölens utbredning kan begränsas till dikets 
area, samt att vätskan kan avledas från ett skyddsobjekt. För att kunna uppnå denna 
effekt behöver det säkerställas att ett läckage inte kan spridas förbi diket, exempelvis om 
ett tåg hamnar på andra sidan av diket vid en olycka med farligt gods. Dikets 
dimensionering behöver utredas och regleras, vanligtvis i detaljprojekteringen. Dike 
bedöms vara en åtgärd som har måttligt god riskreducerande funktion. 

Vegetation 

Vegetation kan i vissa fall minska konsekvensen av en olycka där farligt gods är 
inblandad. Exempelvis bedöms träd och buskage minska en brands infallande strålning 
på föremål i omgivningen. I viss mån kan även mindre projektiler och splitter fångas upp 
så att dessa inte träffar föremål i omgivningen. Den generella riskreducerande effekten av 
vegetation bedöms dock som tveksam. Tillförlitligheten är dessutom osäker. Ett 
nyplanterat träd har oftast inte tillräcklig storlek för att åstadkomma avsedd effekt och 
underhållsbehovet är stort samtidigt som effekten är säsongsberoende då träden under 
vintern är lövfällande.  

Fysisk barriär 

En vall av jordmassor kan fungera som en fysisk barriär mellan farligt godsled och 
planområde genom att avåkningar mot planområdet förhindras. Vall kan också avgränsa 
utsläpp av vätskor mot planområdet. Beroende på vallens dimensioner, höjd och 
utsläppsriktning, kan den till viss del även reducera påverkan på omgivningen vid en 
jetflamma. Åtgärden bedöms ha hög tillförlitlighet och kräver ingen skötsel för att 
bibehålla den riskreducerande effekten. En vall är dock förhållandevis dyr och 
skrymmande varför åtgärdens lämplighet för aktuellt planområde bedöms avta.  

Disposition av byggnad 

Disposition av bebyggelse så att exempelvis utrymningsvägar och entréer placeras i 
skydd av byggnaden i förhållande till riskkällan ger en ökad säkerhet vid olycka. Genom 
att inte uppmana till stadigvarande vistelse på de delar av planområdet som ligger öppen 
mot och närmast järnvägen minskar risken för att människor som vistas utomhus inom 
planområdet skadas om en farligt-godsolycka inträffar. Om ovanstående kan säkerställas 
bedöms viss riskreducerande effekt erhållas från olyckor med splitter, strålning och 
jetflamma. 
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Placering av friskluftsintag  

Större delen av all ny bebyggelse har täta fasader och är försedda med central ventilation 
med ett enda friskluftsintag. Genom att placera detta friskluftsintag så långt från riskkällan 
som möjligt på oexponerad sida, kan påverkan vid en brand där giftig brandfarlig gas 
bildas begränsas.  

Nödstopp för ventilation 

Nödstopp för ventilationen minskar risken för att byggnaden rökfylls vid en kraftig brand 
utanför byggnaden samt vid utsläpp av giftig gas. Styrningen av denna funktion bör 
placeras på en plats som i så stor utsträckning som möjligt är bemannad och styrningen 
bör även vara väl skyltad. Nödstopsfunktionen ska utföras så att den även innefattar 
automatisk stängning av samtliga förekommande brand-/brandgasspjäll. Om 
ventilationsanläggningen tekniskt utformas med nödstoppsfunktion kan personer som 
vistas i en sådan byggnad vara relativt skyddade förutsatt att någon upptäcker att en 
olycka inträffat och att denne har förmåga att nödstoppa ventilationsanläggningen. 
Placering av friskluftsintag samt nödstoppsfunktion bedöms vara möjligt att reglera i 
detaljplan. 

Förstärkning av stomme/fasad 

Förstärka stomme och/eller fasad kan i viss mån skydda mot tryckpåverkan vid explosion, 
splitter eller avåkande tåg samt förhindra att bygganden rasar eller fortskridande ras 
inträffar. De dimensionerande lasterna vid explosion blir i många fall så stora att 
nödvändiga förstärkningsåtgärder innebär alltför stora kostnader och begränsar även 
bebyggelsens användning.  

Begränsning av fönsterarea 

Denna åtgärd innebär att fönsterarean, inklusive dörr, port, glasparti etcetera i en fasad 
begränsas till att utgöra en viss andel av den totala fasadarean. Mindre andel öppningar 
innebär att fasadens svagaste konstruktionsdel minskar samtidigt som det vid explosioner 
minskar exponering för tryckvåg och splitter. Även för giftiga brandgaser som sprids i 
luften förväntas läckaget in till byggnader minska. Om fönsterareorna begränsas erhålls i 
viss mån skydd mot strålning, jetflamma och BLEVE. Effektiviteten av denna åtgärd 
bedöms dock som låg då mindre antal eller storlek inte utesluter öppna fönster som kan 
medföra att brand- och giftiga gaser läcker in. Däremot om åtgärden används rätt 
resulterar det i att tillförlitligheten bedöms vara hög.  

Ej öppningsbara fönster 

Denna åtgärd innebär att fasaden förses med icke öppningsbara fönster, det vill säga 
fasta fönsterpartier som inte går att öppna. Icke öppningsbara fönster är effektiva mot 
föroreningar som sprider sig med luften vilket i sig innebär ett minskat läckage in i 
byggnaden och därmed lägre exponering och minskade konsekvenser. Effektiviteten av 
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denna åtgärd bedöms dock som låg då det inte är realistiskt att göra alla fönster icke 
öppningsbara och då det finns en risk för att åtgärden glöms bort vid ombyggnationer. 
Däremot bedöms åtgärden ha hög tillförlitlighet. 

Brandskyddad fasad 

Denna åtgärd innebär att fasad, inklusive fönster och dörrar utförs i brandteknisk klass 
samt att krav på svårantändlighet ställs på byggnaderna. Fasader utförda i brandteknisk 
klass görs i syfte att förhindra brandspridning genom väggen under en viss tid, beroende 
på brandens intensitet. Därmed innebär inte åtgärden att fasaden inte kan antändas eller 
att brandspridning inte kan ske via fasaden till vind eller liknande. För att reducera även 
denna risk behövs även fasadmaterial säkerställas i svårantändligt material. 
Brandskyddad fasad fördröjer en brandspridning vidare in i en byggnad. Brandklassade 
fönster är endast öppningsbara med nyckel och förväntas vara stängda utom vid 
rengöring och underhåll. Denna åtgärd bedöms ge skydd mot strålningspåverkan och kan 
i viss mån skydda mot jetflamma och BLEVE, i väntan på räddningstjänsten.

9.4 Sammanställning av kvalitativ bedömning av åtgärdernas riskreducerande effekt 

I Tabell 6 nedan ges en sammanfattning och kvalitativ bedömning av de riskreducerande 
åtgärdsförslagen samt deras påverkan på riskbilden. Funktion och utformning av valda 
riskreducerande åtgärder måste utredas och optimeras specifikt i det enskilda fallet och 
regleras i detaljplan. 

Tabell 6. Sammanställning av åtgärders riskreducerande effekt fördelat för respektive typ av olycka. 

Riskreducerande åtgärd RID-klass 3 

 Strålningspåverkan 

Dike x 

Vegetation x 

Vall x 

Disposition av byggnad x 

Placering av friskluftsintag  x 

Nödstopp för ventilation x 

Förstärkning av stomme/fasad x 

Begränsning av fönsterarea x 

Ej öppningsbara fönster x 

Brandskydd i fasad x 

x Tveksam riskreducerande effekt eller svårighet att genomföra praktiskt 

x Begränsad riskreducerande effekt eller utmanande att genomföra praktiskt/ekonomiskt 

x God riskreducerande effekt och möjlig att genomföra praktiskt 
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10 Rekommenderade riskreducerande åtgärder för planområdet 

Nedan presenteras de riskreducerande åtgärder som bedöms vara praktiskt 
genomförbara och ekonomiskt försvarbara utifrån aktuell risknivå. Detaljprojektering av 
föreslagna åtgärder genomförs inte i denna utredning utan nedan presenteras endast 
åtgärdernas syfte.   

10.1 Obrännbar fasad  

Obrännbar fasad reducerar risken för brandspridning till den nyplanerade bebyggelsen 
samt risken för snabb brandspridning längs med fasadytan. Vid en eventuell olycka med 
brandfarlig vätska medför åtgärden att personer inom byggnaden får längre tid att 
utrymma innan en brand riskerar sprida sig till stora delar av byggnaden. Fasad som 
vetter mot Ostkustbanan på Kv. A, se Figur 5 och Figur 6, ska därför utformas i 
obrännbart material (lägst klass A2-s1,d0). Fönster och dörrar ingående i fasaden ska 
utformas med erforderlig brandteknisk klass. Anledningen till att denna åtgärd är aktuell 
för just Kv. A är för att denna byggnad planeras inom ett avstånd om ca 30 meter från 
Ostkustbanan.  

10.2 Disposition av byggnad 

Entréer till de nyplanerade flerbostadshusen bör vara riktade i motsatt riktning från 
riskkällan (Ostkustbanan). Entréer får vara riktade mot riskkällan men det ska då i tillägg 
finnas utrymningsvägar i motsatt riktning från riskkällan. Denna åtgärd bedöms medföra 
att människor ges möjligheten till utrymning utan att bli påverkade av riskkällan när de 
kommer ut från byggnaden. Åtgärden är aktuell för samtlig nybyggnation inom 
planområdet.  

I övrigt ska delområdet närmast Ostkustbanan utformas så att stadigvarande vistelse inte 
uppmanas. Delområdet närmast Ostkustbanan är den yta som är belägen mellan 
järnvägen och Kv. A. Det är därför inte lämpligt att exempelvis utegårdar/-platser eller 
balkonger placeras mot Ostkustbanan på Kv. A.  

10.3 Placering av friskluftsintag  

Friskluftsintag ska placeras på den fasad som vetter bort från Ostkustbanan på så långt 
avstånd från järnvägen som möjligt för den nyplanerade bebyggelsen. Syftet med 
åtgärden är främst att hindra giftigt utsläpp eller giftiga rökgaser genererade av farligt-
godsolycka att sprids in i byggnaden. 

En rekommendation (ej krav) är i tillägg att Kv. A förses med nödstopp för ventilationen 
som minskar risken för att byggnaden rökfylls vid en kraftig brand. Åtgärden bör vidtas så 
länge det är ekonomiskt försvarbart och praktiskt genomförbart.  
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11 Slutsats  

Risknivån i anslutning till Ostkustbanan är trots konservativa antagande efter ca 40 meter 
från järnvägen acceptabel (under nedre ALARP-gränsen) utifrån ett individriskperspektiv. 
På ett avstånd om 30–40 meter från järnvägen ligger risknivån för Kv. A inom ALARP-
området och åtgärder bör med anledning av detta vidtas så länge som det är ekonomiskt 
försvarbart och praktiskt genomförbart. I underlaget som aktuell utredning grundar sig på 
består Kv. A av butiker/handel i bottenplan samt bostäder på övriga ovan belägna 
våningsplan. Sett ur ett samhällsriskperspektiv är risknivån inom ALARP-området och 
överstiger inom vissa intervall den övre ALARP-gränsen fram till 15 avlidna då 
samhällsrisken understiger den nedre ALARP-gränsen. ADR-klass 3, brandfarliga vätskor 
har identifierats bidra till att både samhällsrisk- och individrisknivån hamnar inom/över 
ALARP-området.  

Med anledning av att individrisken och samhällsrisken ligger inom/över ALARP-området 
för järnvägen presenteras nedan ett antal åtgärdsförslag som ska tillämpas på aktuellt 
planområde: 

• Fasad på Kv. A som vetter mot Ostkustbanan ska utformas i obrännbart material 
(lägst klass A2-s1,d0). Fönster och dörrar ingående i fasaden ska brandtekniskt 
klassas.  

• Entréer ska vara riktade bort från Ostkustbanan men får vetta mot riskkällan om 
det också finns utrymningsvägar bort från riskkällan. 

• Placering av friskluftsintag för ny bebyggelse ska vetta bort från Ostkustbanan, 
samt placeras på så långt avstånd från denna som möjligt.  

En rekommendation är i tillägg att Kv. A förses med nödstopp för ventilationen som 
minskar risken för att byggnaden rökfylls vid en kraftig brand. Aktuella åtgärder bör vidtas 
så länge de är ekonomiskt försvarbara och praktiskt genomförbara. 

Kv. A (innehållande handel/butiker och bostäder) enl. underlag KV. SEGERDAL SKISS - 
DETALJPLANEARBETE, upprättad av Genova Property Group daterad 2018-05-21 
bedöms sammanfattningsvis kunna uppföras på ett avstånd om minst 30 meter från 
Ostkustbanan om föreslagna åtgärdsförslag tillämpas för den bebyggelse som placeras 
inom avståndet 30–40 meter från Ostkustbanan. Bebyggelse som planeras uppföras på 
ett avstånd om 40 meter eller mer från Ostkustbanan bedöms kunna byggas utan 
specifika åtgärdsförslag. 

Brandvattenförsörjningen i området ska tillgodoses genom ett kommunalt brandpostnät 
(utfört enligt VAV P75/P83). 

Föreslagna åtgärder bedöms vara motiverade utifrån ett kostnad-nytta-perspektiv med 
hänsyn till aktuella risknivåer. Åtgärder som avsevärt försvårar exploateringen eller 
försämrar boendemiljön för nybyggnationen bedöms inte vara motiverade.  
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Bilaga A – Sannolikhetsbedömningar 

För att kunna uppskatta risknivån i det aktuella området måste en bedömning av 
sannolikhet för en olycka med efterföljande utsläpp av farligt gods göras. Denna 
bedömning görs mot bakgrund av två olycksfrekvensmodeller från Räddningsverket2 och 
från Banverket3. Med hjälp av dessa modeller uppskattas sannolikheten för en olycka 
med utsläpp av farligt gods. Vad som sker efter att utsläppet uppstått beskrivs separat för 
respektive farlig godsklass i underkapitel. 

Olycka med farligt gods på järnväg  

Banverkets modell för skattning av olycksfrekvensen på järnväg utgår från följande 
tänkbara skadehändelser för att uppskatta olycksfrekvensen. 

• Urspårning 

• Påkörning i samband med urspårning 

• Sammanstötning mellan tåg 

• Bränder  

• Plankorsningsolycka 

• Olycka vid växling/rangering 

Frekvensen beräknas för respektive skadehändelse, därefter adderas dessa för att 
uppskatta den totala olycksfrekvensen för det aktuella spårområdet. Nedan redovisas en 
beskrivning av respektive skadehändelse. 

Urspårning 

Anledning till en urspårning kan grovt uppdelas i två typer av fel, fordonsfel eller banfel. 
För att kunna bedöma frekvensen för olycka behövs därför indata om fordon och 
järnvägsbanan.  

I Tabell 7 nedan redovisas indata för att uppskatta urspårningsfrekvensen.  

  

                                                      

2 Nuvarande Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB). 
3 Nuvarande Trafikverket. 
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Tabell 7. Indata för att uppskatta urspårningsfrekvensen 

Variabel Värde 

Antal godsvagnar lastade med farligt gods per år  25 813 

Antal godståg per år 3285 

Antal vagnar per tåg (per år) 25 (Medellängd på godståg är 363 
m, medellängd per vagn är 14,4 m)  

Antal vagnaxlar per vagn 3  

Antal växlar i sidospår 1  

Antal växlar i tågspår 6  

Spårkvalié B 

Hastighetsklass Tåghastighet (TH)  

Antal godsvagnar som förväntas spåra ur vid 
olycka 

3,5 

 
Gällande hastighetsbegränsning på järnvägen genom Knivsta är enligt Trafikverket max 
250 km/h [31]. 

I ngsfrekvensen för spårsträckan. 

Tabell 8 redovisas de händelser som kan leda till urspårning samt den förväntade 
urspårningsfrekvensen för spårsträckan. 

Tabell 8. Beräknad frekvens för respektive händelse som kan leda till urspårning 

Urspårnings-olyckor Antal FG olyckor  
(per år) 

Enhet 

Rälsbrott 2,48 × 10^-5 Vagnaxel/km 

Solkurva 2,00 × 10^-4 Spår/km 

Spårlägesfel 9,94 × 10^-5 Vagnaxel/km 

Växelfel 1,38× 10^-3 antal tågpassager 

Vagnfel 7,70 × 10^-4 Vagnaxel/km 

Lastförskjutning 9,94 × 10^-5 Vagnaxel/km 

Anna orsak 1,87 × 10^-4 Tåg/km 

Okänd orsak 4,60 × 10^-4 Tåg/km 

Totalt 4,50 × 10^-3 Antal urspårningar per år 
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Påkörning i samband med urspårning  

Ett urspårat tåg kan hamna inom intilliggande spårområde och orsaka en kollision. Detta 
kan i sin tur leda till en farlig godsolycka. Nedan redovisas beräkningar för att bedöma 
antalet påkörningar i samband med urspårning.  

P = (U×K×F×N×B/V) ×4 × 10-5                                                              

där 

P = Sannolikhet för påkörning i samband med urspårning 

U = Förväntat antal urspårningar 

K = Andel av de urspårningar som det fria rummet med minst 1 m 

F =  Andel vagnar lastade med farligt gods 

N = Antal tåg som passerar i motgående riktning 

B = Signalavstånd+reaktionssträcka+bromssträcka 

V = Hastighet 

Nedan i Tabell 9 redovisas de indata som har använts samt förväntat antal påkörningar i 
samband med urspårning.  

Tabell 9. Indata och resultat vid beräkning av antalet påkörningar i samband med urspårning 

Variabel Värde 

U 4,50 × 10^-3 (Se ngsfrekvensen för 
spårsträckan. 
Tabell 8) 

K 0,1  

F 0,3 

N 2 

B 12000 [2] 

V 250 km/h  

Resultat (P) 2,59 × 10-7 

Sannolikheten för påkörning av en farligt-godsvagn i samband med en urspårning är 
betydligt mindre än sannolikheten för en urspårning och har en marginell påverkan på 
risknivån.  

Sammanstötning mellan tåg 

Sannolikheten för sammanstötning mellan tåg bedöms vara så låg att den inte är relevant 
i aktuell riskutredning. 
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Bränder  

Bränder kan orsakas av tågvagnar, exempelvis om bromsarna ligger an permanent under 
drift. Heta järnpartiklar kan då antända brännbart material i närheten av rälsen. Den mest 
sannolika konsekvensen av detta är en gräsbrand, vilket ej skulle påverka planområdet. 
Vid antändning av exempelvis en byggnad eller stora mängder brännbart material kan en 
storbrand uppstå. Denna händelse bedöms dock inte leda till några omedelbara dödliga 
skador. Denna händelse utreds därför ej vidare i denna riskutredning. 

Plankorsningsolycka 

I anslutning till aktuellt planområde finns en plankorsning, vilken är övervakad med 
bommar.  

Nedan i Tabell 9 redovisas den indata som har använts samt beräknade sannolikheten 
för plankorsningsolyckor.  

Tabell 10. Indata och resultat vid beräkning av plankorsningsolyckor 

P = U×A                                                                                                 

Variabel Värde 

P = Sannolikhet för plankorsningsolycka 

A = Totalt antal FG tåg på sträckan: 

- 

3 285 tåg/år 

U = Frekvens för sammanstötning som 
leder till omkomna eller svårt skadade:  

 

Bommar: 2,0 × 10-7/tåg 

Resultat (P) 6,57 × 10-4 

Växling- eller rangeringsolycka 

Inom det aktuella området sker ingen rangering varför denna olyckshändelse ej utreds 
vidare. 

Sammanställning och sannolikhet för skadehändelser 

Nedan i Tabell 11 redovisas den förväntade frekvensen för respektive skadehändelse 
som kan leda till en olycka med godståg på det aktuella planområdet. 

Tabell 11. Sammanställning av sannolikheten för en farlig godsolycka 

Skadehändelse Olycksfrekvens  

Urspårning 4,50 × 10^-3 
Påkörning i samband med urspårning 2,59 × 10-7 

Sammanstötning mellan tåg Låg sannolikhet, ej aktuellt 

Bränder Låg konsekvens, ej aktuellt 

Plankorsningsolycka 6,57 × 10-4 

Olycka vid rangering Ej aktuellt 

Summa 5,16 × 10-3 
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Händelseförlopp vid utsläpp av brandfarliga vätskor – RID-klass 3 

Vid ett utsläpp av brandfarlig vätska skulle människor i närheten av utsläppet kunna 
skadas allvarligt om utsläppet antänder. Några exempel på brandfarliga vätskor är 
bensin, Hexan och diesel. De fysikaliska egenskaperna hos brandfarliga vätskor gör att 
de har olika stor benägenhet att antända, exempelvis antänder sannolikt Hexan och 
bensin mycket snabbare än diesel. Då transportfördelningen mellan olika brandfarliga 
vätskor är okänd behandlas samtliga transporter med brandfarliga vätskor som 
transporter med en lättantändlig vätska, exempelvis Hexan. 

Ett utsläpp av en brandfarlig vätska med efterföljande antändning, resulterar sannolikt i 
en pölbrand. Konsekvenserna för människor av denna händelse härleds främst till den 
värmestrålning som pölbranden ger upphov till. Dödliga skador bedöms osannolikt på ett 
avstånd om mer än 50 meter från en pölbrand. Ett utsläpp av brandfarlig vätska skulle 
även kunna ge upphov till en gasmolnsbrand. Om ett stort utsläpp sker en varm dag och 
vätska är flyktig skulle ett ångmoln kunna bildas och driva iväg. Ångmolnet skulle kunna 
antända och skada människor och byggnader bortom utsläppsplatsen. Denna händelse 
anses dock som osannolik och bedöms ske i 1 % av fallen givet ett stort utsläpp. I Tabell 
12 presenteras sannolikheten för olika utsläpp vid en farlig godsolycka med brandfarlig 
vätska. 

Tabell 12. Sannolikhet för utsläpp av brandfarlig vätska givet olycka. 

Farlig godsolycka på järnväg [22] [5] 

Utsläppbeskrivning Area [m2] Sannolikhet 

Inget utsläpp 0 0,7 

Medelstort/litet utsläpp 200 0,25 

Stort utsläpp 400 0,05 

Sannolikheten för antändning av vätskepöl vid järnvägsolyckor är 10 % vid medelstort/litet 
utsläpp och 20 % vid stort utsläpp [23]. För ett gasmoln bedöms 
antändningssannolikheten vara 50 %. 

I händelseträdet på följande sida redovisas tänkbara händelseförlopp vid en farlig 
godsolycka med brandfarlig vätska för järnväg (Figur 12). 
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Figur 12. Händelseträd för RID-klass 3 – Brandfarliga vätskor. 

Händelse 
Sannolikhet 

dag 
Sannolikhet 

natt 
Avstånd till 

dödlig skada 
Stort usläpp, gasmolnsbrand, mot 

planområdet, hög, instabil 
3,01x10-08 6,02 x10-08 15 

Stort usläpp, gasmolnsbrand, mot 
planområdet, hög, neutral 

3,01 x10-08 6,02 x10-08 20 

Stort usläpp, gasmolnsbrand, mot 
planområdet, låg, stabil 

3,01 x10-08 6,02 x10-08 30 

Stort usläpp, gasmolnsbrand, mot 
planområdet, låg instabil 

3,01 x10-08 6,02 x10-08 30 

Stort usläpp, pölbrand 1,16 x10-05 2,33 x10-05 45 

Medel/litet utsläpp, pölbrand 2,94 x10-05 5,87 x10-05 30 

Figur 13. Sammanställning av händelseträd 
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Bilaga B – Konsekvensbedömningar för farligt godsolycka 

För att kunna bestämma individ- och samhällsrisken har konsekvensavstånden vid en 
olycka på järnväg beräknats. Nedan redovisas de skadekriterier och beräkningar som 
gjorts.  

Personbelastning i området 

Om personer omkommer vid en olycka eller ej beror av om personerna befinner sig 
inomhus eller utomhus när olyckan inträffar. För de olika typerna av farligt-godsolyckor 
har antaganden gjorts avseende hur stor andel personer som vistas utomhus 
respektive inomhus inom konsekvensområdet, se Fel! Hittar inte referenskälla..  

Tabell 13. Andelen personer som vistas ute respektive inne dag och natt på olika avstånd från 
Ostkustbanan för aktuell exploatering. 

Personbelastning Zon 1 Zon 2 Zon 3 

Intervall (m) 25 71,5 71,5 127,5 127,5 214 

Persontäthet (inv/km2) 34 502 70 633 81 081 

Andel utomhus (dag) 50 % 50 % 50 % 

Andel inomhus (dag) 50 % 50 % 50 % 

Andel utomhus (natt) 10 % 10 % 10 % 

Andel inomhus (natt) 90 % 90 % 90 % 

 

Skadekriterier  

Nedan redovisas de skadekriterier som använts för att bestämma vilka 
konsekvensavstånd som uppstår vid en olycka.  

Värmestrålning 

I denna riskutredning har avståndet för dödlig värmestrålning satts till 15 kW/m2. I de fall 
ett gasmoln antänder bedöms de personer som vistas inom gasmolnet omkomma men 
inte personer utanför. Dödligheten för personer som befinner sig utomhus/inomhus på 
olika avstånd från riskkällan och som befinner sig skyddade av omgivande faktorer som 
exempelvis av byggnader, vegetation, bilar och andra föremål har inte tagits hänsyn till. 
Detta för att illustrera en konservativ risknivå. Inomhus antas 1 % av den exponerade 
befolkningen omkomma till följd av en pölbrand (ADR-klass 3). Utomhus antas istället 50 
% omkomma i samband med en gasmolnsbrands- eller pölbrandsolycka. Dessa värden 
anses ge konservativa resultat. Som jämförelse kan anges att vid 15 kW/m2 bedöms 1 % 
av utsatta personer omkomma efter 20 sekunder, 50 % efter 1 minut och 99 % efter 2 
minuter.   

  



  

 

 
 

 

44 (45)

RISKUTREDNING 

KV.  SEG ERDAL  I  KN IVST A 

 

 

 

  

  

Sannolikheten för dödsfall till följd av värmestrålning är beroende av exponeringstiden. I 
Tabell 14 presenteras de exponeringstider som krävs för att sannolikheten för dödsfall 
ska uppgå till 1%, 50% respektive 99% vid olika infallande strålningsnivåer, hämtade från 
institutionen för Brandteknik vid Lunds Universitet. 

Tabell 14. Exponeringstid vid olika strålningsnivåer och resulterande skadeutfall. 

Strålning, kW/m2 Erforderlig exponeringstid för att ge viss andel dödsfall 

1 % 50 % 99 % 

1,6 500 s 1300 s 3200 s 

4,0 150 s 370 s 930 s 

12,5 30 s 80 s 200 s 

37,5 8 s 20 s 50 s 

Några längre exponeringstider bedöms ej vara relevanta då händelseförlopp som 
genererar värmestrålning antingen är kortlivade (exempelvis BLEVE) alternativt får 
människor att flytta sig bort från värmekällan (exempelvis pölbrand). 

Konsekvenser vid utsläpp av brandfarliga gaser – RID-klass 3 

Konsekvensberäkningarna är utförda med mjukvaran ALOHA. Nedan redovisas 
scenarier, indata och resultat. 

Följande förutsättningar gäller för beräkningarna:  

• Bränsle: Hexan4 

• Pölarea: 200 och 400 m2 

• Temperatur: 15 °C 

• Vind: 2-6 m/s 

• Stabilitetsklass: B-E 

• Tankvolym: 55 m3 

Nedan i  för pölbrand. 

Tabell 15 redovisas resultaten av beräkningarna. Konsekvensavståndet beskriver 
avståndet (längden) till 15 kW/m2 för pölbrand. 

Tabell 15. Resultat av konsekvensberäkningar för skadehändelser vid utsläpp av brandfarlig 
vätska. Gasmolnsbränderna har beräknats för olika väderförhållanden. 

Scenario  Konsekvensavstånd 

Längd (m) Bredd (m) 

Stor pölbrand 45 - 

Medelstor pölbrand 30 - 

                                                      

4 Högre förbränningshastighet och energivärde än bensin och därmed konservativt. 
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Farligt godsklasser som inte bedöms avseende konsekvenser 

De övriga RID-klasser, som inte beskrivs ovan, bedöms inte utgöra någon risk för 
området och anledningarna till detta är att det endast är brandfarliga vätskor tillhörande 
RID-klass 3 som transporteras på Ostkustbanan via Knivsta. Statistik erhållen av 
Trafikverket visade att en liten mängd oxiderande ämnen (RID-klass 5.1) samt en liten 
mängd ämnen som vid kontakt med vatten utvecklar brandfarliga gaser (RID-klass 4.3) 
transporterades på aktuell sträcka år 2014. Det bedöms dock som osannolikt att en 
olycka med ämnen tillhörande RID-klass 5.1 eller RID-klass 4.3 skall ske på aktuell 
sträcka eftersom transportvolymerna är mycket små i kombination med att inga volymer 
transporterats de senaste åren. Konsekvenserna genererade av RID-klass 5.1 och 
RID-klass 4.3 bedöms därför inte i denna utredning.  

 


