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1 Inledning 

I samband med detaljplanering för ny bebyggelse av fastigheten Täng 2:81 i Krokom 

kommun har Sweco fått i uppdrag av kommunen att genomföra en riskutredning 

avseende transporter av farligt gods. 

Den planerade bebyggelsen omfattar nya bostäder i form av radhus och flerbostadshus. 

Antal bostäder planeras till drygt 60 stycken, upprättade i två-tre våningar. Även 

rekreationsområde planeras på den del av fastigheten som vetter ned mot sjön Åssjön 

med badplats samt båtplatser. 

Enligt kraven i plan- och bygglagens andra kapitel ska kommunen göra en 

lämplighetsprövning av översiktsplaner, detaljplaner, ansökningar om bygglov och 

förhandsbesked. Lokalisering av bebyggelse och verksamheter ska vara lämplig utifrån 

beskaffenhet, läge och behov. Frågor om hälsa, säkerhet och risker är centrala vid en 

lämplighetsprövning. 

Fastigheten Täng 2:81 gränsar till järnvägsbanan, Mittbanan. 

Enligt flertalet länsstyrelser runt om i Sverige rekommenderas att en riskutredning utförs 

vid byggnation inom 150 meter från transportled med farligt gods. 

1.1 Syfte 

Syftet med riskutredningen är att analysera och bedöma risker för människor som vistas 

på och i anknytning till den aktuella fastigheten med avseende på transport av farligt 

gods. 

Vid behov beskrivs även lämpliga riskreducerande åtgärder som kan anges i 

planbestämmelser eller bygglov för att uppnå acceptabel risknivå för människor som 

uppehåller sig inom fastigheten.  

1.2 Riskdefinition 

Begreppet risk, i detta PM, syftar på en sammanvägning av sannolikheten för att en 

oönskad händelse ska inträffa och konsekvensen av denna. Sannolikheten beskriver hur 

troligt det är att den oönskade händelsen inträffar och konsekvensen beskriver 

omfattningen av de efterföljande skadorna på människors liv och hälsa. Figur 1 illustrerar 

hur risken ökar med ökad sannolikhet och/eller ökad konsekvens av en händelse.  
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Figur 1. Ökande risk beroende av sannolikhet och konsekvens. 

I detta PM tillämpas begreppen så som de definierats i Sprängämnesinspektionens 

föreskrift (SÄIFS 2000:2), se Figur 2. 

 

Figur 2 Principschema för riskutredning (SÄIFS, 2000). 
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1.3 Omfattning och avgränsning 

Riskutredningen är utförd med avseende på farligt gods för den planerade bebyggelsen 

inom planområdet. Annat användningsområde som medför ändrad personintensitet i och i 

närhet till fastigheterna eller ändring av trafikmängderna på järnvägen, och då i händelse 

av en ökning i antalet passerande godståg vilken inte tagits hänsyn till i denna utredning 

kan komma att ändra risknivån. 

Utredningen är kvalitativ vilket innebär att den görs på en översiktlig nivå och inte 

innehåller detaljerade och platsspecifika beräkningar av konsekvenser eller 

sannolikheter. 

2 Styrande och vägledande dokument 

2.1 Riktlinjer från Trafikverket 

Trafikverket rekommenderar generellt ett bebyggelsefritt avstånd från spår på 30 meter 

(från spårmitt på närmaste spår) för ny bebyggelse. I publikationen Transportsystemet i 

samhällsplaneringen (Trafikverket, 2017) skriver Trafikverket följande:  

”Ett sådant avstånd ger utrymme för räddningsinsatser om det skulle ske en olycka, och 

det möjliggör en viss utveckling av järnvägsanläggningen. Verksamhet som inte är 

störningskänslig och där människor endast tillfälligtvis vistas, till exempel parkering, 

garage och förråd, kan dock finnas inom 30 meter från spårmitt. Hänsyn bör dock tas till 

möjligheterna att underhålla järnvägsanläggningen och bebyggelsen.” 

Vidare står det i publikationen att ett riktvärde om 150 meter från spårmitt bör användas 

för var risker bör identifieras och beskrivas med stöd av en riskanalys vid ny bebyggelse 

inom detta område (Trafikverket, 2017).  

2.2 Riktlinjer för farligt gods 

Det finns inga nationellt fastställda riktlinjer för hur samhällsplanering ska anpassas till 

farligt gods. Däremot finns det ett antal regionala och kommunala riktlinjer som kan vara 

vägledande vid riskbedömning.  

Efter överenskommelse mellan Sweco och kommunen utgår riskutredningen från riktlinjer 

publicerade av Länsstyrelsen i Skåne län Riktlinjer för riskhänsyn i samhällsplaneringen 

(Länsstyrelsen i Skåne län, 2007). Dessa riktlinjer (även kallade RIKTSAM) beskriver hur 

risker med avseende på transporter av farligt gods ska hanteras i samband med 

bebyggelseplanering intill väg och järnväg. I RIKTSAM anges att risker ska beaktas inom 

200 meter från transportleden, publikationen anger även lämpliga skyddsavstånd för olika 

typer av bebyggelse. 

I Tabell 1 redovisas de schablonmässiga skyddsavstånd som gäller med avseende på 

farligt gods för respektive bebyggelsetyp publicerade av Länsstyrelsen i Skåne län. 

Skyddsavstånden utgör inte något absolut hinder för att placera olika typer av bebyggelse 

närmare men en särskild riskbedömning som visar på eventuella behov av åtgärder 

behöver göras om avsteg görs från avstånden. 
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Tabell 1 Schablonmässiga skyddsavstånd för bebyggelse intill led för transport av farligt gods enligt 
riktlinjer publicerade av Länsstyrelsen i Skåne län. 

0–30 meter 30–70 meter 70–150 meter > 150 meter 

Parkering 
(ytparkering) 

Handel 
(sällanköpshandel) 

Bostäder 
(småhusbebyggelse) 

Bostäder 
(flerbostadshus i 
flera plan) 

Trafik Industri Handel (övrig handel)  
Kontor (hotell) 

Odling Bilservice  
Kontor (i ett plan, dock 
ej hotell) 

 
Vård 

Friluftsområde 
(t.ex. 
motionsspår) 

Lager (utan 
betydande handel) 

 
Lager (även med 
betydande handel) 

Skola 

 
Tekniska 
anläggningar 

 
Tekniska 
anläggningar 

 
Idrotts- och 
sportanläggningar (utan 
betydande åskådarplats) 

Idrotts- och 
sportanläggningar 
(med betydande 
åskådarplats) 

 Parkering (övrig)  
Centrum 

 

   
Friluftsområde 

 

   
Kultur 
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3 Områdesbeskrivning 

Fastigheten Täng 2:81 är placerad i Ås, Krokoms kommun, Jämtlands län. 

Fastighetsgränsen illustreras i Figur 3. 

 

Figur 3 Fastigheten Täng 2:81. 

Exploateringen av fastigheten är i dagsläget liten och ingen av de nuvarande 

byggnaderna behöver tas i beaktning för studien. Eventuellt kvarvarande byggnader 

ligger mer än 30 meter från järnvägen. 

Norr om fastigheten går järnvägsbanan Mittbanan, linjedel Östersund-Storlien. Den 

intilliggande plankorsningen är den enda närliggande passagen över järnvägen i 

dagsläget. 

Terrängen i området är starkt kuperad med sluttning nedåt mot vattnet. 

3.1 Trafikering på järnvägen 

Intill aktuellt planområde passerar Mittbanan, linjedel Östersund-Storlien. 

Täng 2:81 
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I Tabell 2 presenteras de trafikuppgifter som inhämtats från Trafikverket. Ur tabellen kan 

utläsas att det totala antalet tåg, inkluderat antalet godståg, antas öka till prognosåret 

2040. 

Tabell 2 Trafikmängder järnväg, nuvarande och framtida prognos. 

 Antal tåg per årsmedeldygn [ÅDT] Hastighet 

[km/h]  2018  2040  

Total antal tåg 17 31 120 

Varav godståg 3 7 100 

 

Under åren 2013–2017 har inga transporter med farligt gods skett längs aktuell 

tågsträcka. Under 2018 (till och med augusti) har två transporter av farligt gods skett, 

dessa har till största del bestått av RID-klass 2, gaser, samt små mängder av RID-klass 

8, frätande ämnen.1 

3.2 Planerad bebyggelse 

Den planerade bebyggelsen omfattas av nya bostäder i form av radhus och 

flerbostadshus. Antal bostäder planeras till drygt 60 stycken fördelat på radhuslängor 

samt flerbostadshus, upprättade i två-tre våningar. Även rekreationsområde planeras på 

den del av fastigheten som vetter ned mot sjön Åssjön med badplats samt båtplatser. 

Illustration över planerad bebyggelse har tillhandahållits från beställaren och återfinns i 

sin helhet i Bilaga 1 samt inzoomad för att bättre illustrera placering av planerad 

byggnation i Figur 4. Planerad nybyggnation har markerats med svarta fyrkanter. Mindre, 

smalare rutor representerar radhus uppförda i två våningar och större, tjockare rutor 

representerar flerbostadshus uppförda i tre våningar. Även ändringar i de mindre lokala 

vägarna planeras. Se Figur 4. 

Efter kontakt med beställaren planeras minsta avståndet från järnvägsspåret till planerad 

bebyggelse vara cirka 55 meter till närmsta byggrätt för radhus (två våningar) respektive 

69 meter till närmsta byggrätt för flerbostadshus (tre våningar). 

                                                      
1 Anders Nilsson på Trafikverket (statistiker, 2018-09-14). 
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Figur 4 Plankarta med byggnader över Täng 2:81, tillhandahållen från beställaren 

3.3 Topografi 

Järnvägsspåret är högre placerad än aktuella fastigheten, och hela fastigheten sluttar 

nedåt mot vattnet. Mellan järnvägsspåret och den aktuella fastigheten finns inga barriärer. 

Järnvägsspåret är placerad på bank.  

  

55 meter 

69 meter 
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4 Riskanalys 

4.1 Riskinventering 

Riskinventeringen, som syftar till att kartlägga möjliga riskkällor, begränsas i denna 

utredning till olyckor som har potential av att orsaka allvarliga skador hos de människor 

som kommer att vistas inom planområdet.  

De riskkällor som identifierats som betydande berör transport av farligt gods och 

urspårning (av persontåg eller godståg) längs järnvägen, Mittbanan, på den aktuella 

sträckan. 

Aktuella olycksscenarier är: 

• urspårning 

• olycka med utsläpp av farligt gods 

4.1.1 Urspårning 

Urspårning innebär att ett tåg spårar ur, alltså åker av spåret och hamnar med hjulen 

utanför rälsen. Urspårningar bedöms utgöra den största riskfaktorn vid transport av farligt 

gods. 

Urspårning i samband med järnvägstrafik beskrivs bland annat i rapporten Modell för 

skattning av sannolikheten för järnvägsolyckor som drabbar omgivningen (Fredén, 2001). 

Rapporten listar olika omständigheter som kan leda till en urspårning, exempelvis 

urspårning på grund av rälsbrott, solkurva, urspårning i växel eller plankorsningsolyckor.  

I rapporten Säkerhet mot tågurspårning i Väsby Entré (Andersson, 2014) presenteras en 

översiktlig analys för risker för tågurspårning baserat på uppdaterad statistik för Sverige 

jämfört med den tidigare rapporten från 2001 som nämns ovan. I rapporten visas att 

risken för urspårning ökar markant inom stationsområden med växlar jämfört med rakspår 

eller kurvspår i övrigt. Risken för urspårning är också högre för godståg än persontåg. 

4.1.2 Farligt gods 

Farligt gods definieras som ämnen och produkter som har sådana farliga egenskaper att 

de vid en olycka eller felaktig hantering vid transport och lagring kan skada människor, 

miljö och egendom. Vissa ämnen utgör en mer direkt risk och andra ämnen utgör en risk 

först efter långvarig exponering. Farligt gods har enligt MSBFS 2016:9, Föreskrifter om 

transport av farligt gods på järnväg (RID-S) delats in i nio olika klasser enligt Tabell 3 

(Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, 2017).  

Utsläpp av farligt gods kan ske vid mekanisk påverkan i samband med exempelvis en 

urspårning eller kollision. Även läckage från felaktiga vagnar kan förekomma om de inte 

upptäcks i tid. En olycka med farligt gods kan ge upphov till eskalerande förlopp med 

allvarliga konsekvenser. Konsekvensavståndet, den utbredning som olyckan får, kan bli 

stort i händelse av en sådan olycka.  
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Tabell 3 Klassificering av farligt gods 

Klass Ämnen 

1 Explosiva ämnen och föremål 

2 Gaser 

3 Brandfarliga vätskor 

4.1 Brandfarliga fasta ämnen, självreaktiva ämnen och fasta 

okänsliggjorda explosivämnen 

4.2 Självantändande ämnen 

4.3 Ämnen som utvecklar brandfarlig gas vid kontakt med 

vatten 

5.1 Oxiderande ämnen 

5.2 Organiska peroxider 

6.1 Giftiga ämnen 

6.2 Smittförande ämnen 

7 Radioaktiva ämnen 

8 Frätande ämnen 

9 Övriga farliga ämnen och föremål 

 

4.2 Uppskattning av risknivå 

4.2.1 Urspårning 

Sannolikheten för att ett tåg spårar ur och lämnar spårområdet är i regel låg. I samband 

med en urspårning är det generellt ovanligt med stora sidoavvikelser och i de flesta fall 

stannar tåget inom omedelbar anslutning till spåret. Det finns exempel på inträffade 

händelser med större sidoavvikelser, uppåt 25–30 meter från spåret. Generellt är dock 

sannolikheten att en vagn eller annat fordon ska hamna mer än 25 meter från spåret 

mycket låg, enligt rapporten Modell för skattning av sannolikheten för järnvägsolyckor 

som drabbar omgivningen är sannolikheten 2 % för godståg (Fredén, 2001). 

I anslutning till det aktuella planområdet finns inga skarpa kurvor eller växlar och de 

planerade byggnaderna ligger bortom det bebyggelsefria avstånd om 30 meter som 

rekommenderas från Trafikverket. 

I riskanalysen för urspårning som presenteras i Säkerhet mot tågurspårning i Väsby Entré 

(Andersson, 2014) uppskattas risken för urspårning med persontåg på rakspår och 
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kurvspår i övrigt till cirka 0,85* 10-8 per tågkm. För godståg är risken 10 gånger högre, 

alltså 8,5*10-8 per tågkm.  

För Täng 2:81, där det enligt trafikprognosen för 2018 passerar 3 godståg per dag, 

innebär detta en sannolikhet för urspårning på 2,55*10-7 per år och km förbi planområdet. 

Detta kan också anges som att det beräknas inträffa cirka en urspårning per 4 miljoner år. 

Detta bedöms vara en mycket låg sannolikhet. 

Sannolikheten för urspårning med beaktande av prognosåret 2040 blir istället 5,95*10-7, 

vilket även detta bedöms vara en mycket låg sannolikhet. 

Följande faktorer kan påverka risken för urspårning för den aktuella fastigheten: 

• Plankorsningen, som är den enda närliggande passagen över järnvägen i 

dagsläget, innebär en något förhöjd risk för urspårning. 

• Järnvägen utgörs av enkelspår längs den aktuella sträckan, detta innebär att 

spårområdet är smalt och det finns inget intilliggande spår som kan agera som 

barriär. 

• Den aktuella fastigheten ligger lägre än spåret.  

Sammantaget bedöms sannolikheten för en urspårningsolycka vara låg på grund av 

relativt små trafikmängder. Avståndet till bebyggelsen minskar sannolikheten för att ett 

urspårat tåg ska orsaka allvarliga konsekvenser. 

4.2.2 Olycka med farligt gods  

Det är huvudsakligen urspårningar som skulle kunna leda till olycka med farligt gods, 

kollisioner är mer sällsynta. Det är därmed scenarion som inleds av en urspårning med 

efterföljande påverkan på vagnar som är lastade med farligt gods som beaktas här. Även 

om en urspårning sker är det sällan det leder till allvarliga olyckor med farligt gods.  

De schablonmässiga skyddsavstånd som presenteras i Riktlinjer för riskhänsyn i 

samhällsplaneringen (Länsstyrelsen i Skåne län, 2007) och illustreras i Tabell 1 har 

grundats på beräkningar som utförts för Skåne län. Dessa beräkningarna har utgått från 

dubbelspårig järnväg med daglig trafik av cirka 70 godståg, varav 150 vagnar med farligt 

gods. 

Längs den aktuella järnvägssträckan är trafikmängderna betydligt lägre, 3 godståg per 

dag i dagsläget. Utav dessa har det mellan åren 2013–2017 inte förekommit några 

transporter av farligt gods längs den aktuella sträckan. Under 2018 (till och med augusti 

månad) har antalet transporter med farligt gods varit två stycken. Enligt trafikprognosen 

för 2040 beräknas antalet godstransporter öka till 7 godståg per dag. Denna trafikmängd 

är fortfarande betydligt lägre än de beaktade i RIKTSAM. 

Det låga antalet farligt gods transporter innebär att risken för inträffande av en olycka 

med inblandning av farligt gods är relativt låg. Trafikprognosen pekar på att risken 

kommer att öka men förhållandevis vara fortsatt låg. 
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5 Riskvärdering och åtgärdsförslag 

I nedan kapitel görs en riskvärdering för de två identifierade olycksscenarierna, risk för 

urspårning och risker kopplade till transport av farligt gods. I händelse av en olycka kan 

bägge dessa scenarier innebära en risk för de människor som vistas på och i anknytning 

till den aktuella fastigheten och därmed ingår de som underlag för individrisk och 

underlag för samhällsrisk. 

Riskvärderingen inkluderar individrisk respektive samhällsrisk samt rekommenderade 

åtgärder för att uppnå acceptabla risknivåer. 

5.1 Värderingskriterier 

5.1.1 Individrisk 

Individrisk beskriver den risk som råder på ett visst avstånd från riskkällan och som är 

oberoende av hur många personer som befinner sig på detta avstånd. En individrisk på 

10-6 per år innebär att sannolikheten är 10-6 (1 på en miljon) att en oskyddad individ som 

befinner sig inom detta område dygnet runt i ett år förolyckas. 

I räddningsverkets rapport Värdering av risk (Räddningsverket, 1997) föreslås att den 

individrisk som allmänheten utsätts för inte ska överstiga 10-5 per år och att ekonomiskt 

rimliga och praktiskt möjliga åtgärder ska genomföras ner till en individrisknivå på 10-7 per 

år. 

5.1.2 Samhällsrisk 

Samhällsrisken beskriver sannolikheten för ett visst antal förolyckade till följd av en 

oönskad händelse och tar hänsyn till den områdesspecifika persontätheten inomhus och 

utomhus samt hur denna varierar över dygnet. En tätare bebyggelse leder till en högre 

samhällsrisk. 

Den planerade bebyggelsen är relativt gles. För att icke acceptabel samhällsrisk 

avseende farligt gods och urspårning ska uppstå på avstånd bortom 30 meter krävs oftast 

tätare stadsbebyggelse eller mycket tät trafikering av farligt gods. 

Normalt anges den övre gräns där risken inte är acceptabel för samhällsrisk till en 

sannolikhet på 10-6 per för en omkommen.  

5.2 Uppföljning mot värderingskriterier 

5.2.1 Urspårning 

Sannolikheten för urspårning är generellt låg i Sverige, men mindre urspårningar utan 

större konsekvenser för omgivningen inträffar ändå årligen. Trafikmängden längs den 

aktuella järnvägssträckan är dock liten och bidrar i dagsläget till en sannolikhet för 

urspårning på 2,55*10-7 per år och km. Detta ligger under riktvärdet för både individ- och 

samhällsrisk, även vid den större trafikmängden som gäller för prognosåret 2040. Detta 
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redan utan att ta hänsyn till att det även efter en urspårning är osannolikt att någon 

person skadas vid urspårningen.  

Sammantaget bedöms risken för en urspårning vara acceptabel för planerad bebyggelse, 

dock kan risken för en olycka inte uteslutas och lutningen nedåt mot vattnet kan, i 

händelse av en urspårning, bidra till en mer omfattande olycksbild. Av denna anledning 

föreslås Trafikverkets rekommendation om 30 meter bebyggelsefritt avstånd 

upprätthållas.  

5.2.2 Farligt gods 

Enligt de schablonmässiga skyddsavstånd som Länsstyrelsen i Skåne län presenterar i 

Tabell 1 bör bostäder upprättade i två plan inte placeras närmare än 70 meter från 

järnvägen. För bostäder upprättade i tre plan rekommenderas ytterligare skyddsavstånd, 

mer än 150 meter.  

Risker kopplade till transport av farligt gods är i huvudsak kopplade till scenarion som 

inleds av en urspårning med efterföljande påverkan på vagnar som är lastade med farligt 

gods. Tack vare att den generella risken för urspårning för planområdet är låg samt att 

antalet transporter av farligt gods längs den aktuella järnvägssträckan har varit mycket få 

och (trots prognostiserade ökning) antas vara fortsatt få leder detta till att avsteg från de 

schablonmässiga skyddsavstånden är motiverat. 

Vidare innebär den låga trafikeringen av farligt gods samt den glesa planerade 

bebyggelsen en låg samhällsrisk avseende farligt gods. Planerad byggnation med minsta 

avstånd om 50 meter bedöms leda till en acceptabel risknivå avseende transporter av 

farligt gods.  

6 Slutsats 

Sannolikheten för att en olycka ska inträffa på sträckan och påverka den planerade 

bebyggelsen är låg, men de topografiska förutsättningarna är ofördelaktiga med tanke på 

lutningen från spåret. 

Den föreslagna byggnationen bedöms inte innebära en oacceptabel risknivå. Ett 

bebyggelsefritt avstånd på 50 meter rekommenderas på grund av lutningen. 
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Bilaga 1 Plankarta med byggnader 

 


