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Sammanfattning
Katrineholms kommun avser att ta fram en detaljplan för Stortorget i Katrineholm och med
förutsättningar för en ny byggnad samt en ny utformning av omgivande torgyta på Stortorget
bakomliggande den nya byggnaden. Ett resecenter kommer att byggas på ytan mellan
bebyggelsen och spåret. Riskhänsyn för resecentrumet ingår inte i denna analys.
Tyréns har fått i uppdrag att göra en utredning avseende olycksrisker och förutsättningar att
etablera det nya området på Stortorget. Riskutredningen utgör underlag till en eventuell
detaljplaneändring.
Syftet med analysen är att göra en bedömning om planerad bebyggelse är lämplig med hänsyn
till olycksrisker. Målet är att identifiera vilka olycksrisker som påverkar bebyggelsen och att ge
förslag på hur fortsatt riskhänsyn bör tas för att möjliggöra planerad etablering.
Analysen är baserad på riskvärderingskriterierna presenterade av Länsstyrelserna i Skåne,
Stockholm och Västra Götaland samt Länsstyrelsens i Södermanlands Läns utkast ”Farligt
gods”. Närmaste spårkant är cirka 48 meter från byggnadens fasad. I analysen utförs en
fördjupad risanalys avseende Stambanan med kvalitativa och kvantitativa analyser. Analyserna
utförs med individ- och samhällsriskberäkningar och en kvalitativ analys utifrån olycksrisker till
följd av urspårningsrisker.
Både individrisk- och samhällsrisk beräkningar hamnar inom ALARP området. Avseende
urspårningsrisken är byggnaden placerad på sådant skyddsavstånd att riskreducerande
åtgärder till följd av denna olycka inte har ställts som ett krav.
Tyréns AB bedömer att följande åtgärder ska genomföras/beaktas vid utformning av den nya
byggnaden och torget:





Friskluftsintag till byggnaderna placeras bort (eller på tak) från järnvägen. Med hänsyn
till att denna klass är en bland de främst förekomna på järnvägen och ur kostnad/nytta
perspektiv bedöms en minsta nivå vara att placera ventilationssystemet på tak. Om det
är möjligt rekommenderas friskluftsintaget att placeras mot Stortorget.
Samtliga verksamheter och bostäder ska ha möjlighet att utrymma i en utrymningsväg
som leder bort från Stambanan
Byggnadens fasad ska utföras i obrännbart material

Åtgärder med avseende på BLEVE har ej funnits motiverade ur ett kostnad/nytta perspektiv.
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1

Inledning

1.1 Uppdragsbeskrivning
Katrineholms kommun avser att ta fram en detaljplan för Stortorget i Katrineholm och med
förutsättningar för en ny byggnad samt en ny utformning av omgivande torgyta på Stortorget
bakomliggande den nya byggnaden. Ett resecenter kommer att byggas på ytan mellan
bebyggelsen och spåret.
Tyréns har fått i uppdrag att göra en utredning avseende olycksrisker och förutsättningar att
etablera det nya området på Stortorget. Riskutredningen utgör underlag till en eventuell
detaljplaneändring.
Då planerad bebyggelse ligger närmare än 150 meter ifrån järnväg med transporter av farligt
gods ställer Länsstyrelsen krav på att en riskanalys tas fram för att avgöra om planerad
bebyggelse är lämpligt utifrån ett olycksperspektiv (Länsstyrelsen, 2006). Denna rapport är ett
steg för att visa om det ur riskperspektiv är möjligt att bygga på den aktuella lokaliseringen.

1.2 Mål och syfte
Syftet med analysen är att göra en bedömning om planerad bebyggelse är lämplig med hänsyn
till olycksrisker. Målet är att identifiera vilka olycksrisker som påverkar bebyggelsen och att ge
förslag på hur fortsatt riskhänsyn bör tas för att möjliggöra planerad etablering. Analysen tas
fram för att vara en del av underlaget till upprättande till detaljplan för aktuellt område.

1.3 Omfattning
Analysen avser olycksrisker som kan påverka det nya området. Vid utformning av en detaljplan
är det betydelsefullt att visa riskhänsyn. Plan- och bygglagen (2010:900) utgår från att
kommunerna i sina planer och beslut beaktar sådana risker för säkerhet som har samband med
markanvändning och bebyggelseutveckling. Analysen är begränsad till transporter med farligt
gods längs med järnvägen Stambanan och andra eventuella riskobjekt i närområdet.
Riskhänsyn för resecentrumet ingår inte i denna analys.
Analysen omfattar inte buller, vibrationer, elektromagnetisk strålning, översvämning, ras, skred,
luft- eller markföroreningar.

1.4 Tillgängligt underlag
Rapporten är upprättad med utgångspunkt från följande underlag från Katrineholms kommun:


Grundkarta över området



Vinnande tävlingsförslag med utformningsprinciper för byggnad



Förslag till utformning av torgyta, 2013-11-13



Riskanalys med avseende på järnväg – Katrineholm Stad, 2013-06-19

1.5 Metod
Den inledande riskanalysen utgår från följande metodik:


Riskidentifiering. Vilka risker som kan påverka den nya bebyggelsen.



Avstånd till planerad bebyggelse relaterat till Länsstyrelsens i Södermanlands Läns
utkast ”Farligt gods”, 2009-10-27



Riskanalys och värdering, för att avgöra om åtgärder krävs.



Analys av möjliga och lämpliga riskreducerande åtgärder.
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Materialet som ligger till grund för analysen inhämtas från myndigheter, kommun och eventuellt
verksamheter inom området.
Vid beräkningar har följande metodik använts:
Förväntat antal farligt gods olyckor på järnväg beräknas enligt Fredéns Modell för skattning av
sannolikheten för järnvägsolyckor som drabbar omgivningen. (Fredén, S. 2001).
Konsekvensberäkningarna vid metodik enligt RIKTSAM simuleras med 10 000 iterationer i
riskanalysverktyget @RISK, för att säkerställa att all variation har beaktats. De flesta ingående
variabler och andra förutsättningar har tilldelats statistiska fördelningar istället för att
representeras av en punktskattning (beräkningar genomfördes huvudsakligen i samband med
framtagandet av Riktlinjer för riskhänsyn i samhällsplaneringen, RIKTSAM, för Länsstyrelsen i
Skåne län med 10 000 iterationer i programvaran @Risk).

2

Riskvärdering

Värdering av risker har sin grund i hur riskerna upplevs. Som allmänna utgångspunkter för
värdering av risk är följande fyra principer vägledande:


Rimlighetsprincipen: Om det med rimliga tekniska och ekonomiska medel är möjligt att
reducera eller eliminera en risk skall detta göras.



Proportionalitetsprincipen: En verksamhets totala risknivå bör stå i proportion till den
nytta i form av exempelvis produkter och tjänster verksamheten medför.



Fördelningsprincipen: Riskerna bör, i relation till den nytta verksamheten medför, vara
skäligt fördelade inom samhället.



Principen om undvikande av katastrofer: Om risker realiseras bör detta hellre ske i form
av händelser som kan hanteras av befintliga resurser än i form av katastrofer.

Risker kan kategoriskt placeras i tre fack. De kan anses vara tolerabla, tolerabla med
restriktioner eller oacceptabla. Figur 1 beskriver principen för riskvärdering. (Davidsson m fl,
1997).
Område med
oaccptabla risker

Område där risker
kan tolereras om
alla rim liga åtgärder
är vidtagna

Risk tolereras ej

Risk tolereras endast om riskreduktion
ej praktiskt genomförbart eller om
kostnader är helt oproportionerliga

Tolerabel risk om kostnader för
riskreduktion överstiger nyttan

Område där risker
kan anses små

Nödvändigt visa att risker
bibehålls på denna låga nivå

Figur 1 Princip för uppbyggnad av riskvärderingskriterier (Davidsson m fl, 1997)

Det är nödvändigt att skilja på två grupper av personer när kriterier för risktolerans diskuteras för
människors liv och hälsa. Dessa är dels personer ur allmänheten, s.k. ”tredje man” och dels
personer med anknytning till den analyserade riskkällan.
Privatpersoner, människor i sina bostäder, människor på offentliga platser och exempelvis i
affärer etc. är att betrakta som ”tredje man”.
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Denna indelning grundar sig i fördelningsprincipen, vilken innebär att enskilda grupper inte skall
vara utsatta för oproportionerligt stora risker från en verksamhet i förhållande till de fördelar som
verksamheten innebär för dem.
För ”tredje man” innebär detta att risken från ett analysobjekt inte bör utgöra en betydande del
av den totala risken som personer i denna grupp utsätts för eftersom ”tredje man” har mycket
liten, eller ingen nytta av att utsättas för risken.
Som antytts ovan bör omfattningen av de risker som påverkar analysobjektet även vara rimlig i
förhållande till andra risker som vi människor utsätter oss för i samhället. I Tabell 1 följer en
sammanställning av risknivåer avseende individuell risk att relatera toleranskriterierna till.
Risknivåerna gäller en svensk medelperson.

Tabell 1Årlig genomsnittlig risk att omkomma på grund av olika orsaker i Sverige
Dödsorsak

Årlig individrisk

Träffas av blixten och omkomma

1 107 per år (1/10 000 000 per år, 0,00001 % per år)

Omkomma på grund av brand

1.4  10 5 per år (1/71 500 per år, 0,0014 % per år)

Omkomma i arbetsolycka

1

1.3  10 5 per år (1/77 000 per år, 0,0013 % per år)

Omkomma i trafiken

5  10 5 per år (1/20 400 per år, 0,005 % per år)

Omkomma i hem- och fritidsolycksfall

2.2  10 4 per år (1/4 550 per år, 0,022 % per år)

Alla dödsorsaker sammantaget för
personer 20-40 år gamla

1  10 3 per år (1/1 000 per år, 0,1 % per år)

Alla dödsorsaker sammantaget för
personer 60 år gamla

1  10 2 per år (1/100 per år, 1 % per år)

1

avser de personer som arbetar heltid

2.1

Riskvärderingskriterier

I Sverige finns i dagsläget inget nationellt beslut om vilka riskvärderingskriterier som ska
användas. År 2003 publicerade Länsstyrelsen i Stockholms län en rapport (Slettenmark O.,
2003) där riskvärderingskriterierna som togs fram av Det Norske Veritas DNV (Davidsson m fl,
1997) föreslås.
Riskvärderingskriterierna omfattar två olika värderingsmått, dels individrisk och dels
samhällsrisk. Individrisk är ett mått på risken för en person som befinner sig utomhus dygnet
runt på en specifik plats, till exempel på ett visst avstånd från en transportled. I definitionen av
individrisk ligger också att en person som utsätts för en risk inte förväntas förflytta sig när/om
denne uppmärksammar en fara. Samhällsrisken är ett mått på risken för en population.
Samhällsrisken inkluderar risker för alla personer som utsätts för en risk även om den bara sker
vid enstaka tillfällen längs en 1 km lång sträcka.
För individrisk föreslås följande kriterier av DNV:
-5
 Övre gräns för område där risker under vissa förutsättningar kan tolereras: 10 /år
-7
 Övre gräns för område där risker kan anses som små: 10 /år
För samhällsrisk föreslås följande kriterier av DNV:
 Övre gräns där riskerna under vissa förutsättningar anses som acceptabla:
-4
F=10 per år för N=1 med lutningen på F/N-kurva -1.
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Övre gräns där risker anses vara acceptabla:
-6
F=10 per år för N=1 med lutningen på F/N-kurva -1.

Toleranskriterierna för samhällsrisk som DNV har föreslagit för Sverige visas i Figur 2.

Figur 2 DNV föreslagna samhällsriskkriterier för Sverige.

Området mellan den övre och undre gränsen kallas för ALARP-området. ALARP står för As
Low As Reasonably Practicable och innebär att riskerna kan tolereras om alla rimliga åtgärder
är vidtagna. I analysen används de toleranskriterier för individrisk och samhällsrisk som DNV
har föreslagit. Vidare används nationella råd och regionala riktlinjer enligt avsnitt 3 nedan.

3

Förutsättningar

I detta kapitel behandlas de riktlinjer som är förutsättande för denna analys.

3.1 Applicerad riskvärdering
Tyréns AB avser att basera denna riskanalys på riskvärderingskriterierna presenterade av
Länsstyrelserna i Skåne, Stockholm och Västra Götaland samt Länsstyrelsens i Södermanlands
Läns utkast ”Farligt gods”.

3.2 Regionala och nationella riktlinjer avseende riskvärdering
3.2.1

Länsstyrelserna i Skåne, Stockholm och Västra Götaland

Länsstyrelserna i storstadsregionerna (Stockholm, Skåne och Västra Götaland, 2007) har
gemensamt tagit fram Riskhantering i detaljplaneprocessen -Riskpolicy för markanvändning
intill transportleder för farligt gods (Länsstyrelsen, 2006). Riskhanteringspolicyn rekommenderar
att riskhanteringsprocessen beaktas inom 150 m avstånd från en farligt godsled.

3.2.2

Länsstyrelsen i Södermanlands Län

Länsstyrelsen i Södermanlands län arbetar med en vägledning om hantering av farligt gods
(Länsstyrelsen i Södermanlands län 2015). Denna vägledning är inte fastställd och vissa
justeringar kan komma att göras, 2015-05-26. I utkastet anges för järnväg riktlinjerna för
nyexploatering enligt följande:
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Länsstyrelsen förklarar följande skyddsavstånd enligt följande:
0-30 meter
”I området närmast riskkällan ska användning som uppmanar till stadigvarande vistelse
undvikas. Även be-byggelse som kan påverka olycksförloppet negativt vid en avåkning eller
urspårning ska begränsas. Ett minsta skyddsavstånd om 30 meter reducerar samhällsrisken betydligt samtidigt som risken för individen understiger den rekommenderade övre gränsen för
tolerabel risk inom vissa områden. Området är ur riskhänsynspunkt lämpligt för exempelvis
parkeringar och motionsspår.”
30 - 70 meter
”Utformningen av markanvändningen ska uppmana till att ett fåtal vakna personer med
möjlighet att själva sätta sig i säkerhet vistas i området. Motiveringen är att individrisken
understiger den rekommenderade övre gränsen för individrisk för områden där risken under
vissa förutsättningar kan tolereras. Området är ur riskhänsynspunkt lämpligt för exempelvis
handel för sällanköpsvaror och mindre industrier.”
70-150 meter
”På detta avstånd kan de flesta typer av markanvändning tillämpas så vida det inte omfattar
markanvändning där särskilt många eller utsatta människor vistas. Området är ur
riskhänsynspunkt lämpligt för småhusbebyggelse, idrottsanläggning med mindre än 150
åskådarplatser och kontorbebyggelse i ett plan.”
Över 150 meter
”I princip alla typer av markanvändning är lämplig på detta avstånd från riskkällan. Kurvan för
individrisken planar ut efter 150 meter och nyttan med längre avstånd är näst till obefintlig.
Området är ur riskhänsynspunkt lämpligt för exempelvis skola, flerfamiljshus och hotell.”
Vägledning farligt gods i detaljplan
”Det bör identifieras om farligt gods transporteras till/från/inom eller i anslutning till aktuellt
planområde. Det bör också utredas om någon utpekad rekommenderad led för farligt gods
ligger i anslutning till planområdet eller om den tilltänkta bebyggelsen ger upphov till transport
av farligt gods. I en detaljplan bör de rekommenderade skyddsavstånden följas. Om avstånden
inte kan hållas ska en riskanalys göras för att klara ut om det krävs särskilda skyddsåtgärder.”
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3.3 Området
I Katrineholm, Södermanlands Län, avser Samhällsbyggnadsförvaltningen att ta fram en
detaljplan för Stortorget. Syftet är att etablera en ny byggnad på torget och att förändra torgytan.
Planområdet angränsar till järnvägen Stambanan, bilvägar och resecentrum. Intill ny planerad
bebyggelse finns befintliga byggnader på ungefärligt samma avstånd från. Ett resecentrum
planeras mellan byggnaden och spåren.

Figur 3 Översiktsbild av området

3.4 Planerad bebyggelse på Stortorget
Den nya byggnaden mot väg Fabriksgatan och järnvägen är planerad att uppföras i 2-5
våningar med verksamheter i entréplan. Totalt inhyser byggnaden 28 lägenheter i
2
genomgående nord-sydlig riktning med en total BOA yta på 1776 m av byggnadens totala yta
2
på 2958 m . Övrig yta är för förråd, soprum, växthus, teknik och lokaler. Balkonger och
uteserveringar är planerade att förläggas i södergående riktning (bort från järnvägen). Se figur 4
för en skiss över området.

Figur 4 Situationsplan över ny byggnad i grön markerad zon och torg i blå markerad zon
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Figur 5 Utformning av Stortorget

Den nya byggnaden är planerad att byggas i betong med ett skal av metall. I bottenvåningen
ska det finnas verksamheter som caféer och restauranger. I mitten av byggnaden på entréplan
finns ett större utrymme för fest/utställning/mingel verksamhet. Dess entréer leder både i nord
och sydläge. Bostäderna på planen ovan har tillgång till två separata trapphus som förläggs
utomhus.

Figur 6 Fasad mot järnvägen

Figur 7 Sektionsritning av byggnaden. Torget är på höger sida i ritning.
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Figur 8 Perspektiv från Fabriksgatan med järnvägen till vänster och ny byggnad i gul skepnad till
höger i bild

3.5 Farligt godstransporter
I detta avsnitt presenteras identifierade vägar och järnvägar med farligt gods samt övrig
brandfarlig verksamhet i området.

3.5.1

Omkringliggande vägar

Väg 52 som går norr om planområdet är en rekommenderad väg för farligt gods (Trafikverket,
Nationell vägdatabas, NVDB, 2014). Fabriksgatan, Köpmansgatan och Fredsgatan är
omkringliggande vägar för planområdet vilka inte är identifierade som vägar med farligt gods.
Avstånd från Stortorget till väg 52 är cirka 900 meter och beskrivs därmed inte vidare avseende
mängder och fördelning av farligt gods.

Figur 9 Rekommenderad väg för farligt gods är markerad med grönt sträck och Stortorget är
markerat med en svart rektangel
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3.5.2

Järnväg Stambanan

Förbi Stortorgets norra del leder östra och södra Stambanan med tillhörande resecentrum. På
stambanan transporteras persontåg, godståg och godståg med farligt gods. På järnvägen förbi
tätorten i Katrineholm löper ett dubbelspår både för västra och södra Stambanan. Spåret är av
hög kvalité med betongsliprar med helsvetsat spår. Hastigheten varierar med tågtyp vilket är
mellan 50-200 km/h för persontåg och 135-230 km/h för godståg (Structor, Bullerkartläggning
av Katrineholm tätort, 2013). De tåg som stannar i Katrineholm har en inbromsningssträcka på
cirka 2 km vilket gör att hastigheten för en del tåg kommer vara lägre än normal hastighet.
(Structor, Riskanalys med avseende på järvägstrafik, 2013). På sträckan finns växlar och
plankorsningar. Plankorsningarna är placerade utanför Katrineholms tätort och inte inom
studerat planområde för denna riskanalys (Structor, Riskanalys med avseende på järvägstrafik,
2013). En befintlig byggnad ligger mellan spåren och planerad bebyggelse i höjd med växlarna
vilket utgör en barriär.

Figur 10 Bild över spår och placering av växlar samt placering av ny byggnad

Uppgifter om trafikeringen av spåren och uppgifter om farligt gods har tillhandahållits av
Trafikverket och är konfidentiella.
På Stambanan transporteras farligt gods. För transporter av farligt gods på järnväg finns ett
särskilt regelverk (MSBFS 2013:6: Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps föreskrifter
om transport av farligt gods på järnväg, RID-S). Föreskrifterna reglerar bland annat förpackning,
märkning och etikettering, vilka mängder som tillåts samt vilken utbildning involverade aktörer
behöver. Allt för att undvika tillbud och olyckor.
De ämnen som transporteras främst på Stambanan är i fallande ordning gaser, brandfarliga
vätskor, oxiderande ämnen och frätande ämnen.
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3.6 Övriga verksamheter
Fabriksgatan, Köpmansgatan och Fredsgatan är inte identifierade som vägar med farligt gods.
Däremot kan närliggande verksamheter som hanterar brandfarlig vara bidra till enstaka
transporter som leder förbi aktuellt planområde.
Bensinstationer får transporter med brandfarlig vätska och/eller gas. Enligt figur 7 är punkt 9
automatstationen ”Ingo” placerad närmast Stortorget. Det antas att transporter till 1 och 6 i figur
7 kommer västerifrån på väg 52 och korsar därför inte Stortorget. Transporter kan således
komma österifrån men det bedöms att transporterna åker så långt de kan på rekommenderad
transportväg för farligt gods vilket gör att bör sannolikt komma västerifrån väg 52. Station 8 i
figur 7 bedöms inte medföra att transporter korsar planområdet. Station nummer 9 i figur 7 är en
automatstation ”Ingo” och det bedöms som troligast att transporter till denna station kan korsa
planområdet. Stationerna 9, 7, 3, 4, 10 bedöms enstaka transporter kunna gå förbi
planområdet, men troligast inte.
Slutsatsen är att det kanske kan gå någon transport förbi, men rimligtvis inte. Om det sker är
frekvensen så låg och riskbilden fångas upp i utredningen av Stambanan.

Figur 11 Placering av stationer med drivmedel enligt punkter 1-10. Torget är till vänster om punkt 9.

I Katrineholms östra del finns ett logistikcenter. Stambanan ansluter till centret mellan Västra
och Södra Stambanan i syfte för omlastning av gods mellan väg och järnväg. Transporter på
järnväg kan passera förbi aktuellt planområde vid Stortorget.
Enligt uppgifter från Västra Sörmlands Räddningstjänst har företaget SKF Mekan en
gasolcistern på 60 000 L. (Västra Sörmlands Räddningstjänst, 2015).
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4

Riskidentifiering

4.1 Inledande riskidentifiering avseende riskobjekt och skyddsobjekt
Riskobjekten har inledningsvis utvärderats baserat på riktlinjerna från Länsstyrelsen i
Stockholms län, redovisade i avsnitt 3.2. Byggnadens fasad är placerad på olika avstånd till
riskkällan (järnvägen). Då riskhantering skiljer sig beroende på avstånd mellan riskobjekt och
skyddsobjekt presenteras flera avstånd från byggnadens fasad i figur 8. Torgytans avstånd till
riskkälla mäts från närmaste punkt på torget i tabell 2.
Tabell 2 Inledande riskinventering för området

Riskobjekt Skyddsobjekt

Stambanan Ny byggnad för
järnväg
bostad och
handel

Rek. Avstånd
enligt
Länsstyrelsens
riktlinjer

Handel:
70-150 meter

Centrum:
70-150 meter

AutomatPlanområde
station Ingo

100 meter

Omfattning
av transport
med farligt
gods
Järnväg med
transporter av
farligt gods

Fortsatt
utredning?

Ja
Motivering:
Byggnaden är
placerad avseende
bostäderna 2
respektive för
handel 1 zon
närmare än
länsstyrelsens i
Södermanläns län
rekommenderade
avstånd
Från spårkant Järnväg med Nej
cirka 62 m
transporter av Motivering:
farligt gods
Avståndet är nästan
enligt
Länsstyrelsens i
Södermanlands läns
rekommendationer,
det skiljer 8 meter.
Dock är Torgytan
bakom ny byggnad
vilket fungerar som
en skyddsbarriär.
Torgytan studeras
inte vidare.
Cirka 250 m
E 85, blyfri 95 Nej
och biodiesel Motivering:
Länsstyrelsen i
Södermanlands län
anger inte ett
avstånd mellan
byggnad och
bensinstation varav
Stockholms läns
rekommendationer

Bostäder:
>150 meter

Stambanan Torgyta
järnväg

Aktuellt
avstånd till
närmaste
planerade
bostäder och
handel
Från spårkant
cirka 48 m
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Riskobjekt Skyddsobjekt

Rek. Avstånd
enligt
Länsstyrelsens
riktlinjer

Aktuellt
avstånd till
närmaste
planerade
bostäder och
handel

Omfattning
av transport
med farligt
gods

Fortsatt
utredning?

appliceras om 100
meter. Då avståndet
är på 250 studeras
inte detta vidare.

Logistikcentrum

Planområde

Cirka 1 km

SKF

Planområde

Cirka 500 m

Gasol

Nej
Motivering:
Den största risken
för olycka är vid
omlastning och det
sker cirka 1 km ifrån
studerat område.
Transporten på
järnväg till
logistikcentrum
fångas upp i
analysen av farligt
gods för järnvägen
Nej
Motivering:
Skyddsavstånd på
cirka 500 meter.

Enligt länsstyrelsen i Södermanlands läns remissutgåva är rekommendationen att upprätthålla
ett skyddsavstånd på minst 150 meter för bostäder och 70 meter för handelsverksamheter med
personintensiv verksamhet till riskkällan. Om det inte kan upprätthållas ska en riskanalys göras
för att redogöra om skyddsåtgärder. Både byggnaden och torgytan är placerade på ett sådant
avstånd att en riskanalys ska göras. Då byggnaden har både boende och handelsverksamhet
befinner sig byggnaden 1 respektive 2 zoner närmare rekommenderat. Torget befinner sig 1
zon närmare än rekommendationerna.

4.2 Identifiering av olyckor
Enligt avsnitt 4.1 är järnvägen identifierad som riskobjekt till ny bebyggelse. I detta avsnitt
identifieras olycksrisker kopplade till järnvägen vilka är:


Urspårning/olycka



Krock/olycka med andra tåg, fordon eller dylikt som befinner sig på spåret

Olyckorna är förknippade med både gods med transporter av farligt gods och övriga tåg.
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5

Riskanalys

Utredningen utförs med en kvantitativ analys för olyckor avseende transporter av farligt gods
och en kvalitativ analys avseende urspårningsrisker. Individrisk- och samhällsrisk beräkningar
presenteras och detaljerade beräkningar, justeringar och antaganden finns presenterade i
Bilaga 1.

5.1 Beräkning av individrisk för Stambanan
För att uppskatta risknivån för transporterna med farligt gods inom området beräknas
individrisken. Ett avsnitt på 300 m har använts för analysen. Beräkningar baseras på fördelning
av farligt gods från trafikverket. Risken har beräknats för 2014 och bedöms vara representativa.
Beräkningsgång och antagande redovisas i Bilaga 1.
Individrisk för Stambanan år 2014
1,E-04
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1,E-05
Övre gräns för DNVs
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1,E-06
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Risken för att omkomma för en enskild individ som vistas dygnet runt, året runt, hamnar inom
-6
det så kallade ALARP-området. Vid fasade på 48 meter är individrisken 1*10 . Det innebär att
risken kan anses som tolerabel om alla rimliga åtgärder vidtas.

5.2 Beräkning av samhällsrisk för Stambanan
En beräkning av samhällsrisken inom området har utförts. Samhällsrisken för Stambanan är
2
beräknad för ett område av 1 km stort område längs med Stambanan. Samhällsrisken
inkluderar risker för alla personer som utsätts för en risk även om den bara sker vid enstaka
tillfällen längs en 1 km lång sträcka.
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Samhällsrisk Stambanan år 2014
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Risken på samhällsnivå är främst inom ett område då riskreducerande åtgärder bör vidtas om
kostnaderna för dessa är i proportion med den riskreducerande effekten. En del av kurvan är
ovanför ALARP. Det scenario som bidrar till att kurvan överstiger ALARP är giftmoln. BLEVE
bidrar också till en riskbild inom ALARP.

5.3 Riskanalys av urspårningsolycka
Det är inte enbart tåg som innehar transporter med farligt gods som utgör en risk. Tåg
innehållande farligt gods samt alla övriga tåg utgör en risk för utspårning mot bebyggelsen.
Nedan följer en kvalitativ analys av risknivån avseende urspårningsolycka.

5.3.1

Sannolikhetsanalys urspårningsolycka

Tåg som kommer västerifrån Hallsberg passerar en växel precis innan planområdet. Tåg som
kommer österifrån passerar en växel strax efter planområdet. En växling kan medföra en
förhöjd sannolikhet för urspårning. Urspårning kan även uppstå av andra fenomen som kraftiga
inbromsningar, spårlägesfel, solkurvor och sabotage. Om en urspårning leder till att ett godståg
kommer utanför banvallen finns det en sannolikhet för att farligt gods kan läcka ut på grund av
att vagnar skadas vid olyckan. Vid en urspårning kan tåg kollidera med andra tåg eller
intilliggande byggnader. Data över hur långt från spårmitt som tåg vid inträffade urspårningar
har hamnat som längst framgår av tabell 6 och 7 nedan för att bedöma vilken sannolikhet det
finns för tåget att kollidera med den nya byggnaden som befinner sig på 48 meters avstånd.
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Tabell 3 Data över hur långt urspårade resandetåg har avvikit från spårmitt, samt viktad
sannolikhet med beaktande av endast de kända data. Från Fredén (2001)

Tabell 4 Data över hur långt urspårade godståg har avvikit från spårmitt, samt viktad sannolikhet
med beaktande av endast de kända data. Från Fredén (2001)

Tabell 6 och 7 påvisar en relativt låg sannolikhet för en kollision med en byggnad inom 30
meters avstånd jämförelsevis om byggnaden hade varit placerad inom 0-25 meter. Det betyder i
sin tur att sannolikheten för att ett tåg ska kollidera med byggnaden som befinner sig på 48 m är
mycket låg (osannolik). Det är plan mark vilket inte bedöms medföra någon inverkan på data i
tabell 6 och 7. Länsstyrelsen i Södermanlands län rekommenderar ett minsta skyddsavstånd på
30 meter för att reducera samhällsrisken betydligt och samtidigt som individrisken understiger
den rekommenderade övre gränsen för tolerabel risk inom vissa områden (Länsstyrelsen i
Södermanlands län 2015).

5.3.2

Konsekvensanalys urspårningsolycka

I samband med en urspårning med tåg är konsekvensen en kollision med byggnaden.

5.4 Osäkerheter
Beräkningsmodellen för att räkna fram individrisken utomhus på olika avstånd, liksom andra
modeller, är en förenkling av verkligheten. Beräkningsmodellen är uppbyggd av underliggande
modeller kring olycksfrekvenser och konsekvenser från skadehändelser. Genom att basera
resultatet på beräkningar med 10000 stycken iterationer, körningar av modellen, fångas dock
bredden i utfallen upp och man kan lindra faktumet att det i grund och botten är förenklingar.
Samhällsriskberäkningarna bygger på antaganden om befolkningstäthet etc. Bedömningen är
att de värden som använts är konservativa och skapar en robusthet. Beräkningarna då
2
samhällsrisken är beräknad för ett område av 1 km . Runtomkring finns bebyggelse men även
till större del av gator och öppna ytor, vilket gör att beräkna kan ge ett konservativt värde då
2
personantalet beräknas invånare/km och hänsyn ej är tagen till öppna ytor och
parkeringsplatser framför kvarteren.
Sannolikheten för olycka med farligt gods påverkas mycket av den prognos på flöde som
används. Flödesinformation har fått tillhanda av trafikverket och är den källan som har kunnat
ge ut uppgifter om flöde och mängd farligt gods. En känslighetsanalys har inte utförts i denna
analys. Istället har konservativa parametrar valts genomgående i beräkningar och i analysen.
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6

Riskbedömning

De analyserade riskerna utgörs av utsläpp av farligt gods samt urspårningsolyckor avseende
med eller utan farligt gods. Farligt gods består av flera olika ämnen vars fysikaliska och kemiska
egenskaper varierar. De huvudsakliga riskkällorna vid transport av farligt gods utgörs av dem
som kan leda till en eller flera av följande tre konsekvenser; brand, explosion och utsläpp av
giftiga eller frätande kemikalier.
På stambanan transporteras de största volymerna i fallande ordning gaser, brandfarliga vätskor,
oxiderande ämnen och frätande ämnen. Brandfarliga fasta ämnen i ADR-klass 4, oxiderande
ämnen och organiska peroxider i ADR-klass 5, radioaktiva ämnen i ADR klass 7 och övriga
ämnens i klass 9 utgör normalt ingen fara för omgivningen då konsekvenserna koncentreras till
vagnens närhet eller att konsekvensavståndet är i närhet till riskkällan.

6.1.1

Explosiva ämnen

Massexplosiva ämnen kan detonera vid olyckor. Skadeverkan vid en sådan olycka är en
blandning av strålnings- och tryckskador.

6.1.2

Brandfarliga gaser

Tryckkondenserade gaser är lagrade under tryck i vätskeform. Vid utströmning kommer en del
av vätskan att förångas och övergå i gasform. Utströmningen ger upphov till ett gasmoln som
driver i väg med vinden. Vid utströmning av brandfarlig gas används ofta termerna UVCE
(Unconfined Vapour Cloud Explosion) och BLEVE (Boiling Liquid Expanding Vapor Explosion).
UVCE inträffar om ett gasmoln antänds på ett längre avstånd från utsläppskällan och BLEVE är
ett resultat av att en värmepåverkad kokande vätska (tryckkondenserad gas) släpps ut
momentant från en bristande tank och exploderar med stor kraft.

6.1.3

Brandfarliga vätskor

Vätskor som strömmar ut breder ut sig på marken och bildar vätskepölar. Beroende av vätskans
flyktighet kommer avdunstningen att gå olika fort. Brand och explosion kan uppstå sekundärt
efter ett utsläpp. Om direkt antändning sker vid utsläppskällan uppstår en jetflamma. Antänds
en vätskepöl uppstår en pölbrand. Strålningen från branden kan skada människor i
omgivningen, vilka i värsta fall även kan omkomma. Byggnader i närheten av branden kan även
antändas och börja brinna. Strålningsnivån på byggnaden från en eventuell pölbrand beror
bland annat av hur ett utsläpp med brandfarlig vätska kommer att sprida ut sig i det aktuella
området där olyckan sker. Vanliga konsekvensavstånd är att en pölbrand kan få påverkan inom
25-30 meter från spårkant, men så långa avstånd som upp till 50 meter från spårkant är möjligt
om pölen kan rinna i riktning mot bebyggelsen (Länsstyrelsen i Skåne Län, 2007) . Branden
förväntas inte påverka den nya byggnaden då skyddsavstånd är på cirka 48 m och marken är
relativt plan. Om urspårning sker fram till 15 meter (låg sannolikhet) finns fortfarande ett avstånd
på 30 m vilket innebär att även konsekvensen är låg. Den sammanvägda risken bedöms
därmed vara låg.

6.1.4

Frätande ämnen

Frätande ämnen är inte brandfarliga, utan kan skada levande vävnad, miljö eller utrustning. Det
kan till exempel vara innehåll av Natriumhypoklorit vilket orsakar allvarliga skador på hud och
ögon, utvecklar giftig gas vid kontakt med syra och är giftig för vattenlevande organismer.
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7

Åtgärdsförslag

Nedan presenteras en sammanställning av de risker som analyseras vid Stambanan för
planområdet vid Stortorget i Katrineholm och föreslagna riskreducerande åtgärder.

7.1 Klass 1 – explosiva ämnen och föremål
Transporter med explosiva ämnen och föremål förekommer sällan på Stambanan. Lämpliga
åtgärder mot skador från klass 1 är rasdämpande stomme och laminerade fönster. För att
förebygga dessa krävs det omfattande byggnadstekniska åtgärder som ställer väldigt höga krav
på fasad och byggnadens utformning. Sannolikheten för att en olycka med explosiva ämnen
inträffar och dessutom leder till en explosion i höjd med planområdet är mycket liten.

7.2 Klass 2 – Brandfarliga och giftiga gaser
Transporter med gaser förekommer mest frekvent av alla klasser på Stambanan. För att
reducera risknivån och risken för en olycka som leder till utsläpp av brännbar och/eller giftig gas
ska riskreducerande åtgärder vidtas. Då det gäller giftiga ämnen så kan dessa sugas in via
ventilationssystemet och spridas in i byggnaden. Möjliga åtgärder är:


Förstärkt stomme och brandklassad fasad till följd av att reducera risken för BLEVE



Friskluftsintag till byggnaderna placeras bort från Stambanan mot Stortorget eller på
tak.



Utrymningsvägar ska finnas som mynnar bort från Stambanan

Med hänsyn till att denna klass är en bland de främst förekomna på järnvägen, individrisk och
samhällsrisk är inom ALARP och ur kostnad/nytta perspektiv bedöms en minsta nivå vara att
placera ventilationssystemet på tak. Om det är möjligt rekommenderas friskluftsintaget att
placeras mot Stortorget.
Det finns en risk för olycka och det är därför rimligt att säkerställa att utrymning kan ske. Det är
praktiskt genomförbart och åtgärden är rimlig utifrån människors liv och hälsa samt ur ett
kostnadsperspektiv.
Åtgärder med avseende på BLEVE har ej funnits motiverade ur en kostnad/nytta perspektiv
vilket även konstateras med en samhällsriskkurva där BLEVE reducerats till noll.
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7.3 Klass 3 – Brandfarliga vätskor
Transporter med brandfarliga vätskor förekommer efter gaser mest frekvent på Stambanan.
Möjliga åtgärder är:
 Obrännbar fasad


Brandklassade fönster

Byggnaden befinner sig 1-2 zoner närmare rekommenderat avstånd. Risknivån är inom ALARP
och därmed inom ett område där risker kan tolereras om alla rimliga åtgärder eller tolereras till
följd av om riskreduktionen ej är praktisk genomförbart eller om kostnader är helt
oproportionerliga. Ur en kostnad/nytta perspektiv och för att minska risken för en omfattande
brandspridning eller spridning till närliggande byggnader och torg ska byggnadens fasad som
vetter mot järnvägen utföras i obrännbart material.
Det är inte rimligt att brandklassa fönster ur en kostnad/nytta. För att påvisa detta påstående
har en osäkerhetsanalys utförs där klass 3 har reducerats till noll risknivå i individberäkningarna
och skillnaden blev liten vid 48 meter. Individrisken påverkas mycket främst fram till 30 meter,
därefter är skillnaden liten, vilket illustreras med individrisken nedan.
Individrisk för Stambanan år 2014 där klass 3 reduerats till noll
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7.4 Klass 8 – Frätande ämnen
Frätande ämnen förekommer inte alls i samma omfattning som klass 3 och 2. Ett läckage
bedöms ge konsekvenser i direkt närhet av utsläppet. Inga ytterligare åtgärder kopplade till
frätande ämnen bedöms vara nödvändiga.

7.5 Urspårning
Möjliga riskreducerande åtgärder till följd av urspårning mot byggnaden är att förstärka
byggnadens stomme och/eller att bygga en mur eller vall. Sannolikheten för att ett tåg ska köra
in i byggnaden bedöms som osannolik på grund av det skyddsavstånd som föreligger och
resecentrum framför. Om urspårning sker fram till 15 meter (låg sannolikhet) finns fortfarande
ett avstånd på 30 m vilket innebär att även konsekvensen är låg. Den sammanvägda risken
bedöms därmed vara låg.
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8

Resultat

Tyréns AB att följande åtgärder ska genomföras/beaktas vid utformning av den nya byggnaden
och torget:





Friskluftsintag till byggnaderna placeras bort (eller på tak) från järnvägen. Med hänsyn
till att denna klass är en bland de främst förekomna på järnvägen och ur kostnad/nytta
perspektiv bedöms en minsta nivå vara att placera ventilationssystemet på tak. Om det
är möjligt rekommenderas friskluftsintaget att placeras mot Stortorget.
Samtliga verksamheter och bostäder ska ha möjlighet att utrymma i en utrymningsväg
som leder bort från Stambanan
Byggnadens fasad ska utföras i obrännbart material

Åtgärder med avseende på BLEVE har ej funnits motiverade ur ett kostnad/nytta perspektiv.
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Bilaga 1
Sannolikhetsuppskattning
Antalet farligt gods olyckor på järnväg beräknas enligt metodiken beskriven i Fredéns Modell för
skattning av sannolikheten för järnvägsolyckor som drabbar omgivningen (Fredén, S. 2001).
Beräkningar har genomförts huvudsakligen i samband med framtagandet av Riktlinjer för
riskhänsyn i samhällsplaneringen, RIKTSAM, för Länsstyrelsen i Skåne län med 10 000
iterationer i programvaran @Risk.
Uppgifter om antalet godståg med farligt gods år 2013 och 2014 har Tyréns mottagit av
Trafikverket. Statistik om trafiken om antal godståg, dess vagnar och längd (medel och max)
fördelat över helår, årsmedeldygntrafik (samtliga 365 dagar) och vardagsmedeldygntrafik
(vardagar exkl helger, röda dagar och semestertrafik). Genomsnittligt antal vardagsmedeldygn
är 201 dagar för år 2013 och 2014. Utifrån detta har en procentsats av antalet godståg
innehållande farligt gods beräknats.
Antalet vagnar per tåg har uppskattats genom att anta att varje vagn är 25 m och då ett godståg
är maximalt 726 meter långt beräknas antalet vagnar per tåg. Detta medför att medelantalet
vagnar per tåg blir cirka 29 vagnar, vilket har använts vidare i analysen och för beräkning av
andelen farligt gods. Resultatet redovisas i tabell 8.
Tabell 8 Skadefrekvens för farligt gods på Stambanan

Frekvens skadade farligt gods vagnar urspårningar
Frekvens skadade farligt gods vagnar kollision tåg-tåg
Frekvens utsläpp av farligt gods
Frekvens farligt gods utan utsläpp

-3

1,05*10 per år
-5
3,01*10 per år
-4
3,24*10 per år
-3
1,08*10 per år

Resultatet har använts för att beräkna individ- respektive samhällsrisk.
Konsekvensberäkningar

Följande justeringar av antaganden har utförts:
Justering av konsekvenser för det farliga godset vid olycka
Då det gäller klass 5, oxiderande ämnen krävs det att vagnen kolliderar med en annan vagn för
att en explosion ska kunna uppstå. I riskanalysen som togs fram för fördjupad översiktsplan för
Göteborg framgår att sannolikheten för att detta ska ske då 30 godståg trafikerar sträckan per
dygn är ca 0,0005. (Stadsbyggnadskontoret i Göteborg, 1999) För att beakta att klass 5 ändå
kan leda till en explosion antas att 1 % av den transporterade mängden medför samma
konsekvenser som klass 1.1 massexplosiv vara.
Justering av sannolikheten för farligt gods olycka för individriskberäkningen
Då frekvensen för en farligt gods-olycka beror på hur stort konsekvensområdet för de enskilda
klasserna blir, justeras frekvenserna. Frekvensen för en olycka beräknas för en sträcka på 300
meter. Frekvensen justeras sedan för respektive klass baserat på avstånden nedan.
Frekvensen minskas eller ökas baserat på följande formel:
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Samhällsrisk
En grov uppskattning av samhällsrisken inom området har utförts. Den yta som undersökts är
2
för ett 1 km stort område.
I samhällsriskberäkningarna har persondata baserats på summan av antalet lägenheter 28
stycken varav 16 stycken är 2:or och 12 stycken är 3:or. Personantalet med två personer i en
tvåa och tre personer i en trea resulterar i 68 personer.
2

I handelsytorna antas 0,5 personer/m . Antalet personer per yta är med detta beräknat utifrån
det maximala antalet personer som kan förväntas befinna sig i lokalen, enligt Boverkets
Byggregler avsnitt 5:333, vilket ger cirka 891 personer. Nattetid antas 1 % finnas på plats i
handelsytorna.
Befolkningspopulation i området
2
I Katrineholms kommun är befolkningstätheten 32,5 personer/km (centralbyrån,
Befolkningstäthet). Dock bedöms det vara motiverbart att använda 1500 personer/km2 inom
centrala Katrineholm.
Fördelning antal omkomna
Följande antal personer antas omkomma för respektive scenario:
Tabell 5 Andel som antas omkomma för respektive scenario

Resultatet av beräkningarna visas i kapitel 5.
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