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SAMMANFATTNING 

Tyréns har på uppdrag av AB Sofielunds Fastigheter upprättat en riskanalys för planerad 

bostadsbebyggelse på kvarteret Hörnjärnet i Flen. I uppdraget ingår att göra en 

inventering av kringliggande riskobjekt, beräkna individ- och samhällsrisk, samt redovisa 

eventuella riskreducerande åtgärder. 

 

Då planerad bebyggelse ligger närmare led för farligt gods än 150 meter rekommenderar 

Länsstyrelsen i Södermanlands län att en riskanalys ska genomföras för att avgöra om 

planerad bebyggelse är lämpligt utifrån ett olycksperspektiv (Länsstyrelsen i 

Södermanlands län, 2015). Denna rapport är ett steg för att visa om det ur riskperspektiv 

är möjligt att bygga nya lokaler på den aktuella lokaliseringen.  

 

Beräkningar visar att individrisken för det aktuella avståndet, 50 meter, ligger inom ALARP-

området (As Low As Reasonably Practicable), vilket medför att åtgärder ska genomföras för 

att reducera risken. Den beräknade samhällsrisken ligger till största del under ALARP-

området, vilket innebär att åtgärder kan vidtas om kostnaderna anses vara i proportion i 

förhållande till den riskreducerande effekten enligt DNV:s kriterier.  

 

Tyréns AB rekommenderar att följande åtgärder ska genomföras/beaktas vid utformning 

av detaljplanen för det aktuella området:  

 

 Säkerställ att angivet skyddsavstånd, minst 30 m, existerar mellan byggnaderna 

och järnvägen.  

 Utrymmet mellan byggnaderna och järnvägen ska hållas fri från ytor där personer 

inbjuds att vistas mer än tillfälligt. Rekommenderad markanvändning är 

exempelvis ytparkering.  

 

Utöver ovanstående förslag finns det ytterligare åtgärder som kan reducera 

konsekvenserna från en olycka med farligt gods eller ett utsläpp av ammoniak från 

Unilever Produktion AB. Dessa är:  

 

 Fasader som vetter mot järnvägen eller Unilever Produktion AB bör utföras i klass 

A2-s1, d0 (obrännbart material).  

 Säkerställ att det finns utrymningsvägar som mynnar bort från järnvägen och 

Unilever Produktion AB. 

 Placera friskluftsintagen till byggnaden på taket eller bort från järnvägen och 

Unilever Produktion AB.  

 

Ett längre skyddsavstånd, över 30 m, medför följaktligen lägre krav på åtgärder. För det 

angivna skyddsavståndet till järnvägen, ca 50 m, bör följande åtgärder 

genomföras/beaktas för att reducera konsekvenserna från en olycka med farligt gods:  

 

 Säkerställ att det finns utrymningsvägar som mynnar bort från järnvägen och 

Unilever Produktion AB. 

 Placera friskluftsintagen till byggnaden på taket eller bort från järnvägen och 

Unilever Produktion AB.  
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1 INLEDNING 

1.1 UPPDRAGSBESKRIVNING 

Tyréns har på uppdrag av AB Sofielunds Fastigheter upprättat en riskanalys för planerad 

bostadsbebyggelse på kvarteret Hörnjärnet i Flen. I uppdraget ingår att göra en 

inventering av kringliggande riskobjekt, beräkna individ- och samhällsrisk, samt redovisa 

eventuella riskreducerande åtgärder. 

 

Då planerad bebyggelse ligger närmare led för farligt gods än 150 meter rekommenderar 

Länsstyrelsen i Södermanlands län att en riskanalys ska genomföras för att avgöra om 

planerad bebyggelse är lämpligt utifrån ett olycksperspektiv (Länsstyrelsen i 

Södermanlands län, 2015). Denna rapport är ett steg för att visa om det ur riskperspektiv 

är möjligt att bygga nya lokaler på den aktuella lokaliseringen.  

1.2 MÅL OCH SYFTE 

Syftet med analysen är att bedöma risknivån för planerad bebyggelse inom det aktuella 

planområdet med hänsyn till olycksrisker. Analysen tas fram för att vara en del av 

underlaget till upprättande av detaljplan för aktuellt område. 

 

Målet med analysen är att identifiera vilka olycksrisker som kan påverka den planerade 

byggnationen, hur hög risknivån är, samt att ge förslag på hur fortsatt riskhänsyn bör tas 

för att möjliggöra planerad etablering. 

1.3 OMFATTNING 

Analysen avser olycksrisker som kan påverkan den föreslagna bebyggelsen. Riskanalysen 

avser att besvara följande frågeställningar: 

 

 Hur påverkas planområdet av järnvägen samt andra verksamheter i närområdet? 

 Medger riskbilden utbyggnad av befintliga lokaler?  

 Vilka åtgärder eller begränsningar måste beaktas i genomförandet?  

 

Vid utformning av en detaljplan är det betydelsefullt att visa riskhänsyn. Plan- och 

bygglagen (Näringsdepartementet, 2010) 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 och andra 

eventuella riskobjekt i närområdet.  

 

Analysen omfattar inte buller, vibrationer, elektromagnetisk strålning, översvämning, ras, 

skred, luft- eller markföroreningar. 

1.4 METOD 

Den inledande riskanalysen utgår från följande metod: 

 

 Riskidentifiering. Vilka olycksrisker kan påverka de planerade bostäderna. 

 Avstånd till planerad byggnation relaterat till riktlinjerna från Länsstyrelsen i 

Södermanlands läns (Länsstyrelsen i Södermanlands län, 2015). 

 Riskanalys och värdering, inklusive en beräkning av individ- och samhällsrisk för 

att avgöra om åtgärder krävs. 

 Analys av möjliga och lämpliga riskreducerande åtgärder samt deras påverkan på 

risknivån. 

  



 

 

 

 

Uppdrag: 271248, Detaljplan, Kv. Hörnjärnet Flen 2016-12-13 

Beställare: AB Sofielunds Fastigheter Slutrapport 

 

7(32) 

Konsekvensberäkningarna har simulerats med 10 000 iterationer i riskanalysverktyget 

@RISK, för att säkerställa att variation har beaktats. De flesta ingående variabler har 

tilldelats statistiska fördelningar istället för att representeras av en punktskattning.  

 

Beräkningsunderlaget togs fram i samband med framtagandet av Riktlinjer för riskhänsyn i 

samhällsplaneringen, RIKTSAM, för Länsstyrelsen i Skåne län (Länsstyrelsen i Skåne Län, 

2007).  Materialet som ligger till grund för analysen inhämtas från myndigheter, kommun 

och eventuellt verksamheter inom området. 
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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. 

(Räddningsverket, 1997). 

 

 

Figur 1 Princip för uppbyggnad av riskvärderingskriterier (Räddningsverket, 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”. 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. 
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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 (Länsstyrelsen i 

Stockholms län, 2003) där riskvärderingskriterierna som togs fram av Det Norske Veritas 

DNV (Räddningsverket, 1997) föreslås.  

 

Riskvärderingskriterierna omfattar två olika värderingsmått, individrisk respektive 

samhällsrisk. Individrisk är ett mått på risken för en person som befinner sig på en 

specifik plats, till exempel på ett visst avstånd från en transportled. 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: 

 

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

 

per år 

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

per år 

 

För samhällsrisk föreslås följande kriterier av DNV: 

 

 Övre gräns där riskerna under vissa förutsättningar anses som acceptabla: 

 F=1×10
-4

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

 Övre gräns där risker anses vara acceptabla: 

 F=1×10
-6

 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 Av DNV föreslagna samhällsriskkriterier för Sverige (Räddningsverket, 1997). 

Området mellan den övre och undre gränsen kallas för ALARP-området. ALARP står för As 

Low As Reasonably Practicable och innebär att riskera kan tolereras om alla rimlig åtgärder 

är vidtagna.  

 

I analysen används de toleranskriterier för individrisk och samhällsrisk som DNV har 

föreslagit. Vidare används regionala riktlinjer enligt avsnitt 4.2. 
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3 FÖRUTSÄTTNINGAR 

3.1 REGIONALA RIKTLINJER AVSEENDE RISKVÄRDERING 

Länsstyrelsen i Södermanlands län har tagit fram en vägledning för hur man kan planera 

med hänsyn till risk för olyckor intill vägar och järnvägar med transporter av farligt gods 

(Länsstyrelsen i Södermanlands län, 2015). I vägledningen redovisas följande 

skyddsavstånd för olika verksamheter, se Tabell 1. 

 

Tabell 1 Länsstyrelsen i Södermanlands läns rekommenderade skyddsavstånd (Länsstyrelsen i 

Södermanlands län, 2015). 

0 – 30 meter 30 – 70 meter 70 – 150 meter Över 150 meter 

E - Tekniska 

anläggningar 

(Ska ej orsaka 

skada vid 

avåkning eller 

Urspårning) 

E - Tekniska 

anläggningar 

 

B - Bostäder 

Enfamiljsbostäder  

(vk 3A) 

 

B - Bostäder 

 

L - Odling & 

djurhållning (Ej 

byggnader) 

 

G - 

Drivmedelsförsäljning 

 

C - Centrum 

 

D - Vård 

 

N - Friluftsliv & 

camping 

(Ex. motionsspår) 

 

J - Industri  

(vk 1) 

 

H - Detaljhandel  

(vk 2B) 

 

K - Kontor 

 

P - Parkering 

Ej parkeringshus 

 

P - Parkering 

 

K - Kontor (vk1) 

 

O - Tillfällig vistelse 

 

T - Trafik 

 

Z - Verksamheter  

(vk 1) 

 

R - 

Besöksanläggningar 

(Utan omfattande 

åskådarplats) 

 

R - 

Besöksanläggningar 

 

  Z - Verksamheter 

 

S - Skola 

 

Beteckningar i enlighet med Boverkets allmänna råd om planbestämmelser (Boverket, 

2014). Verksamhetsklasser (vk) enligt kapitel 5, Boverkets byggregler (Boverket, 2011). 

 

Länsstyrelsen motiverar de olika skyddsavstånden enligt följande: 

 

0 - 30 meter 

I området närmast riskkällan ska en markanvändning som uppmanar till stadigvarande 

vistelse undvikas. Även bebyggelse 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 (Länsstyrelsen i 

Skåne Län, 2007). Området är ur riskhänsynspunkt lämpligt för exempelvis parkeringar och 

motionsspår. 

 

30 - 70 meter 

Inom denna zon är det lämpligt med en markanvändning som innebär att ett fåtal vakna 

personer med möjlighet att själva sätta sig i säkerhet vistas i området. 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 godtas men inte en 

markanvändning som innebär att många eller utsatta människor vistas i området. Området 
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är från riskhänsynspunkt lämpligt för småhusbebyggelse, idrottsanläggning med mindre 

än 150 åskådarplatser och kontorsbebyggelse i ett plan.  

 

Över 150 meter 

På detta avstånd från riskkällan är i princip alla typer av markanvändning lämplig. 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. 

3.2 ALLMÄN BESKRIVNING OM TRANSPORTER AV FARLIGT GODS 

Gods som klassificeras som farligt gods delas in i nio olika klasser, RID-klasser, utifrån 

godsets egenskaper. Transporter med farligt gods kan innehålla en mängd olika ämnen 

vars fysikaliska och kemiska egenskaper varierar. Gemensamt är riskerna kring ämnenas 

inneboende egenskaper, som kan komma att påverka omgivningen vid en järnvägsolycka 

eller annan olycka under transporten.  

 

För transporter av farligt gods på järnväg finns ett särskilt regelverk RID-S (Myndigheten 

för samhällsskydd och beredskap, 2015). Föreskrifterna reglerar bland annat förpackning, 

märkning och etikettering, vilka mängder som tillåts samt vilken utbildning involverade 

aktörer behöver.  

 

Brandfarliga fasta ämnen, RID-klass 4, samt övriga ämnen, RID-klass 9, utgör normalt ingen 

fara för omgivningen eftersom konsekvenserna koncentreras till fordonets närhet. 

 

Oxiderande ämnen och organiska peroxider, RID-klass 5, kan i vissa fall orsaka en 

betydande skada medan radioaktiva ämnen, RID-klass 7, påverkar främst personer som 

kommer i kontakt med ämnet.  

 

När det gäller konsekvenser för olyckor med farligt gods är det framförallt fyra olika 

händelser samt kombinationer av dessa som utgör de främsta riskkällorna: 

 

 Explosion (både från explosivämnen och från snabba brandförlopp i brännbara 

gasblandningar) 

 Brand 

 Utsläpp av giftig gas 

 Utsläpp av frätande vätska 

3.3 OMRÅDESBESKRIVNING 

Kvarteret Hörnjärnet ligger i centrala Flen, se Figur 3 respektive Figur 4. På området finns 

det sedan tidigare butiker, COOP Extra och Systembolaget, och kvarteret ska kompletteras 

med bostäder. Den totala arean för detaljplanområdet som ska utvecklas är cirka 11 500 

m
2

. I anslutning till kvarteret ligger Unilever Produktion AB , tidigare GB, och deras 

glasstillverkning, vilket medför en riskpåverkan då anläggningen använder relativt stora 

mängder ammoniak, ca 20 ton, som köldmedel i kylanläggningarna.   

 

Strax söder om det aktuella detaljplanområdet löper järnvägen och avståndet mellan 

bostäderna och järnvägen kommer uppskattningsvis vara ca 50 m.  

 

I det aktuella området planeras det inte några bostäder i markplan. Se Figur 5 respektive 

Figur 6 för olika modellvyer över den planerade byggnationen.  
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Figur 3 Karta över aktuellt område i Flen, kvarteret Hörnjärnet är markerat med röd färg (Eniro, 

2016). 

 

Figur 4 Flygfoto över aktuellt område i Flen, kvarteret Hörnjärnet är markerat med röd färg (Eniro, 

2016). 
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Figur 5 Modellvy snett uppifrån.©Tyréns 

 

Figur 6 Modellvy från sidan. ©Tyréns  
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3.4 TRANSPORTER MED FARLIGT GODS 

Transporter med farligt gods inom Flen sker främst på järnvägen samt vägarna 55, 57 och 

687. Väg 55 respektive 57 är primära transportleder för farligt gods medan väg 687 mot 

Mellösa och Hälleforsnäs är angiven som en sekundär transportled (Flens kommun, 2014), 

se Figur 7 för en översikt.  

 

Det relativt stora avståndet mellan planområdet och primärlederna för farligt gods, väg 55 

och 57, gör att vägarna inte medför någon förhöjd risk för området till följd av transporter 

med farligt gods. Dock finns det en del transporter, exempelvis till Unilever Produktion AB, 

som kan passera den planerade bebyggelsen. Se avsnitt 5.4 för ytterligare information. 

 

 

Figur 7 Vägar och järnvägar rekommenderade för farligt gods i Flens stad samt 

riskhanteringsavstånd, området för den planerade bebyggelsen är markerat med svart färg (Flens 

kommun, 2014). 

3.4.1 JÄRNVÄG 

Inom centrala Flen finns det två olika järnvägsbanor, västra stambanan samt TGOJ-banan. 

Västra Stambanan sträcker sig mellan Göteborg och Stockholm. TGOJ-banan är en mindre 

bana och sträcker sig mellan Ludvika och Oxelösund och på banan förekommer det 

transporter av farligt gods. Totalt finns det fyra olika spår utanför detaljplanområdet. 

 

På sträckan förekommer det frekvent transporter av farligt gods, se Tabell 2 respektive 

Tabell 4 samt Figur 8, för ytterligare information om fördelningen av farligt gods samt 

trafikmängderna. 

 

Spårsträckan förbi området bedöms ha en hög kvalitet och det finns inga plankorsningar. 

Ett avsnitt av 150 m har använts för analysen. Några av tågen som kommer österifrån 

passerar en växel vid detaljplanområdet, vilket endast berör tågen som använder de norra 

spåren.  
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Tabell 2 Genomsnittlig fördelning av farligt gods på järnvägen i Sverige under perioden 2010 - 2015 

(Trafikanalys, 2016). 

RID-klass Ämne Genomsnittlig fördelning av 

farligt gods under perioden  

2010 - 2015 

1 Explosiva ämnen 0,0% 

2 Gaser 25,6% 

3 Brandfarliga vätskor 38,7% 

4 Brandfarliga fasta ämnen 4,3% 

5 Oxiderande ämnen och organiska 

peroxider 

14,8% 

6 Giftiga ämnen 2,1% 

7 Radioaktiva ämnen 0,0% 

8 Frätande ämnen 14,1% 

9 Övriga farliga ämnen och föremål 0,4% 

 

 

Figur 8 Fördelningen av farligt gods på järnvägen i Sverige mellan åren 2010 och 2015 (Trafikanalys, 

2016). 

De vanligast förekommande transporterna med farligt gods längs med planområdet och 

som bedöms utgöra en riskpåverkan är transporter av brandfarliga gaser (RID-klass 2), 

brandfarliga vätskor (RID-klass 3), oxiderande ämnen och organiska peroxider (RID-klass 5) 

samt frätande ämnen (RID-klass 8). Dessa fyra klasser utgör tillsammans ca 90 - 95 % av 

transporterna med farligt gods på järnvägen.  
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3.4.2 VÄG 

Transporter av farligt gods inom Flen sker främst på väg 55 och 75, vilka är angivna som 

primära transportleder för farligt gods. I området finns även en sekundär transportled och 

det är väg 687 mot Mellösa och Hälleforsnäs (Flens kommun, 2014). Det finns inga 

motorvägar i närheten av området, E20 går ca 30 km norr om Flen och E4 går ca 40 km 

sydväst om tätorten. 

3.5 UNILEVER PRODUKTION AB 

I Flen har Unilever Produktion AB (tidigare GB) producerat glass sedan mitten av 1900-talet 

och anläggningen är en av Sveriges största glassfabriker. Till anläggningens kylanläggning 

används ammoniak som köldmedel och det finns totalt ca 20 ton ammoniak, fördelat på tre 

olika tankar.  

 

Anläggningen ligger i direkt anslutning till detaljplanområdet, se Figur 9. Till följd av att 

verksamheten har bedrivits under en mycket lång tid på området har staden växt runt 

anläggningen. 

 

 

Figur 9 Flygfoto över Unilever Produktion AB:s anläggning i Flen, området är markerat med röd färg 

(Eniro, 2016). 

3.6 NÄRLIGGANDE DRIVMEDELSTATIONER 

Närmaste drivmedelstation är OKQ8 och den ligger på Brogatan 6, vilket är ca 900 m bort 

(OKQ8, 2016). På stationen hanteras bensin, diesel samt etanol (E85). Utöver OKQ8 finns 

det två ytterligare drivmedelstationer i närområdet. Preem har en drivmedelstation som 

ligger på Kungsvägen 8 (Preem, 2016). På den stationen hanteras både bensin och diesel. 

Circle K har en drivmedelstation som ligger på Kungsvägen 10 (Circle K, 2016) och på 

stationen hanteras bensin, diesel samt etanol (E85). 

 

Samtliga drivmedelstationer ligger ca 1 km från planerad bebyggelse och antas därmed 

inte påverka den totala risknivån.  
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3.7 ÖVRIGA VERKSAMHETER 

Inom Flen finns det flera miljö- och hälsofarliga verksamheter, se Figur 10 för en översikt. 

Merparten av verksamheterna hanterar endast en begränsad mängd farligt gods eller 

ligger på ett relativt långt avstånd från det aktuella planområdet. Volvo Parts AB har en 

ganska stor anläggning i Flen och verksamheten medför ett betydande antal transporter i 

närheten av den planerade bebyggelsen, men deras hantering av farligt gods är dock 

relativt begränsad. Unilever Produktion AB, tidigare GB glass, bedriver dock sin 

mejeriverksamhet i nära anslutning till det aktuella planområdet och de hanterar relativt 

stora mängder ammoniak. Av den anledningen kommer de att analyseras vidare.  

 

 

Figur 10 Miljö- och hälsofarliga verksamheter (Flens kommun, 2014). 
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4 RISKIDENTIFIERING 

4.1 INLEDANDE RISKIDENTIFIERING 

De olika riskobjekten har inledningsvis utvärderats baserat på riktlinjerna från 

Länsstyrelsen i Södermanlands län (Länsstyrelsen i Södermanlands län, 2015), redovisade i 

avsnitt 3.6. Avståndet mellan de olika riskobjekten och planområdet har uppskattats 

utifrån kartbilder och redovisas i Tabell 3.  

 

Av de miljö- och hälsofarliga verksamheter som finns i Flen, se avsnitt 5.3, är det endast 

järnvägen och Unilever Produktion AB som medför en signifikant risk för de planerade 

fastigheterna på kvarteret Hörnjärnet. Detta bekräftades även genom samtal med 

Räddningstjänsten i Flen (Källström, 2016).  

 

Drivmedelsstationerna i närområdet ligger för långt bort för att medföra en betydande 

risk, avståndet mellan planområdet och drivmedelstationerna är ca 1 km. Enligt riktlinjerna 

från länsstyrelsen i Stockholms län bör ett avstånd på 100 m upprätthållas mellan bostäder 

och bensinstationer (Länsstyrelsen i Stockholms län, 2000).  

 

Tabell 3 Inledande riskinventering för området. 

Riskobjekt Rek. Avstånd 

enligt 

länsstyrelsens 

riktlinjer 

Aktuellt 

avstånd till 

planerad 

bebyggelse [m] 

Omfattning av 

transport med 

farlig gods 

Fortsatt 

utredning 

Järnvägen 150 50 Stor omfattning Ja 

Unilever 

Produktion AB 
400* 50  Begränsad Ja 

Volvo Parts AB - 250 Begränsad Nej 

OKQ8,  

Brogatan 6 
100 900 Begränsad Nej 

Preem, 

Kungsvägen 8 
100 1 km Begränsad Nej 

Circle K, 

Kungsvägen 10 
100 1 km Begränsad Nej 

* Riktvärde för skyddsavstånd till mejerianläggningar är 400 m och motsvarande för 

kylanläggningar är 200 m, enligt Boverkets allmänna råd (Boverket, 1995). 

4.2 RISKER SOM UTREDS VIDARE 

Avståndet mellan den planerade bebyggelsen och järnvägen är kortare än vad 

Länsstyrelsen rekommenderar och riskbilden som genereras på grund av transporter med 

farligt godstransporter ska därför utredas.  

 

Enligt Länsstyrelsen i Södermanlands län ska en riskanalys genomföras för att klara ut om 

det krävs särskilda skyddsåtgärder (Länsstyrelsen i Södermanlands län, 2015). I detta fall 

kommer även en kvantitativ analys att genomföras för att bedöma lämpliga 

riskreducerande åtgärder.  

 

De olycksrisker som är kopplade till järnvägen och kan innebära en påverkan på 

människors liv och hälsa för det aktuella området bedöms vara urspårning samt en olycka 

med farligt gods på järnvägen.  

 

För Unilever Produktion AB kommer en kvalitativ analys att genomföras då verksamheten 

bedrivs ca 50 m från planområdet och riktvärdet för skyddsavstånd till 

mejeriverksamheter är 400 m enligt Boverkets Allmänna råd (Boverket, 1995).  

  



 

 

 

 

Uppdrag: 271248, Detaljplan, Kv. Hörnjärnet Flen 2016-12-13 

Beställare: AB Sofielunds Fastigheter Slutrapport 

 

19(32) 

4.2.1 JÄRNVÄGEN 

För att uppskatta risknivån till följd av transporter med farligt gods i anslutning till 

detaljplanområdet har information avseende trafikeringen av spår samt fördelningen av 

farligt gods inhämtats från Trafikverkets rapporter avseende järnvägstrafiken 

(Trafikverket, 2016a) (2016b) (2016c). I Tabell 4 redovisas trafiken på västra stambanan 

respektive TGOJ-banan. 

Spåren som leder österut från Flen utgörs av två olika banor, västra stambanan respektive 

TGOJ-banan och uppgifterna gällande trafikflöden redovisas separat i underlaget från 

Trafikverket. Västra stambanan fortsätter österut mot Stockholm medan TGOJ-banan 

vänder norrut mot Eskilstuna.  

 

Tabell 4 Trafikering av spår år 2015 (Trafikverket, 2016a). 

Persontåg per dygn [antal] Godståg per dygn [antal] 

Västra stambanan  TGOJ  Västra stambanan  TGOJ-banan 

84 31 10 8 

 

Prognosen för tågtrafiken fram till år 2040 visar att den förväntade årliga ökningen för 

både person- respektive godståg är ca 1,6 % (Trafikverket, 2016b) (2016c). Utifrån detta har 

antalet person- och godståg uppskattats för år 2040, se Tabell 5 i avsnitt 5.1.  

 

Till beräkningarna har andelen vagnar med farligt gods uppskattats till 10 %, vilket 

motsvarar ca 3 vagnar per godståg i genomsnitt. Utifrån uppgifter från Trafikanalys 

(Trafikanalys, 2016) är det en ganska hög uppskattning, andelen transporter av farligt 

gods på järnvägen under perioden 2010 – 2015 utgjordes av ca 4,7 %. Det transporterades 

totalt ca 68,3 miljoner ton gods, varav ca 3,2 miljoner ton av dessa utgjordes av farligt 

gods.  

4.2.2 UNILEVER PRODUKTION AB 

I Flen har Unilever Produktion AB producerat glass sedan mitten av 1900-talet och 

anläggningen är en av Sveriges största glassfabriker. Till anläggningens kylanläggning 

används ammoniak som köldmedel och det finns totalt ca 20 ton ammoniak, fördelat på tre 

olika tankar. Därmed blir anläggningen ett riskobjekt som kommer att analyseras vidare.  
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5 RISKANALYS 

I detta kapitel ska nivån på de identifierade riskerna uppskattas. Utredningen utförs med 

en kvantitativ analys för olyckor avseende transporter med farligt gods för att bedöma 

risken. För Unilever Produktion AB har en kvalitativ analys genomförts.  

  

Detaljerade beräkningar, justeringar och antaganden finns presenterade i Bilaga 1. 

5.1 BERÄKNING AV INDIVIDRISK 

För att uppskatta risknivån för transporter med farligt gods inom området har 

individrisken beräknats för år 2040. Information avseende trafikeringen av spåren samt 

fördelningen av farligt gods har inhämtats från Trafikverkets rapporter avseende 

järnvägstrafiken (Trafikverket, 2016a) (2016b) (2016c).  

 

Prognosen för tågtrafiken fram till år 2040 visar att den förväntade årliga ökningen för 

både person- respektive godståg är ca 1,6 % (Trafikverket, 2016b) (2016c). Utifrån detta har 

antalet person- och godståg uppskattats för år 2040, se Tabell 5.  

 

Tabell 5 Antalet tåg för år 2015 respektive år 2040 (Trafikverket, 2016b) (2016c). 

År Persontåg per dygn [antal] Godståg per dygn [antal] 

2015 115 18 

2040 171 27 

 

Spårsträckan förbi området bedöms ha en hög kvalitet och det finns inga plankorsningar. 

Ett avsnitt av 150 m har använts för analysen och inom denna sträcka förekommer det inga 

växlar.  

 

Till beräkningarna har andelen vagnar med farligt gods uppskattats till 10 %, vilket 

motsvarar ca 3 vagnar per godståg i genomsnitt.  

 

Vidare beräkningsgång och antaganden redovisas i Bilaga 1. Resultatet av individrisken för 

år 2040 redovisas i Figur 11.  

 

 

Figur 11 Redovisning av individrisk. 
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Risken för att omkomma för en enskild individ som vistas dygnet runt, året runt, hamnar i 

det så kallade ALARP-området vid närmaste fasad på de planerade bostäderna. Den 

beräknade individrisken för ett avstånd på 50 meter är cirka 2,11×10
-7

. 

5.2 BERÄKNING AV SAMHÄLLSRISK 

En samhällriskberäkning har utförts för risken längs med järnvägen för att ge en 

indikation över hur stor risken för samhället är inom det aktuella området. Beräkningen 

och antaganden redovisas i bilaga 1. Resultatet redovisas med en FN-kurva, se Figur 12. FN-

kurvan visar sambandet mellan den ackumulerade frekvensen och antalet omkomna.  

 

 

Figur 12 Redovisning av samhällsrisk, x-axeln redovisar antalet omnkomna och y-axeln redovisar 

frekvensen. 

Samhällsriskkurvan ska ses som en referens för hur samhällsrisken ser ut för 1 km
2

 längs 

med järnvägen vid det aktuella planområdet. Samhällsrisken ligger till största del under 

ALARP-området, vilket innebär att åtgärder kan vidtas om kostnaderna anses vara i 

proportion i förhållande till den riskreducerande effekten enligt DNV:s kriterier.  

 

Samhällsrisken beräknas för ett område på en kvadratkilometer, och befolkningsmängden i 

området är satt konservativt till 2 000 personer/km
2

, vilket representerar den förväntade 

populationen i centrala Flen på 1 600 personer/km
2

 för år 2040.  

5.3 RISKANALYS AVSEENDE URSPÅRNINGSOLYCKA 

Det är inte enbart tåg som innehar transporter med farligt gods som utgör en risk med 

avseende på urspårning. Godståg innehållande farligt gods samt övriga tåg utgör båda en 

risk för urspårning med konsekvensen att tåget åker mot bebyggelsen eller kolliderar med 

andra tåg på järnvägen.  

 

Några av tågen som kommer österifrån passerar en växel vid planområdet, berör endast 

tågen som använder de norra spåren. En växling kan medföra en förhöjd sannolikhet för 

urspårning.  

 

Det kan även ske utifrån 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.  

 

För att uppskatta hur långt ett urspårande tåg kommer studeras statistik enligt Tabell 6 

och Tabell 7. 
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Tabell 6 Data över hur långt urspårade resandetåg har avvikit från spårmitt, samt viktad sannolikhet 

med beaktande av endast de kända data (Banverket, 2001). 

Avstånd [m] 0 - 1 1 - 5 5 - 15 15 - 25 >25 Okänt 

Antal tåg 
[st.] 

69 16 2 2 0 12 

Viktad 
sannolikhet 
[%] 

78 18 2 2 0 - 

 

Tabell 7 Data över hur långt urspårade godståg har avvikit från spårmitt, samt viktad sannolikhet 

med beaktande av endast de kända data (Banverket, 2001). 

Avstånd [m] 0 - 1 1 - 5 5 - 15 15 - 25 >25 Okänt 

Antal tåg 
[st.] 

64 18 5 2 2 9 

Viktad 
sannolikhet 
[%] 

70 20 5 2 2 - 

 

Enligt Tabell 6 och Tabell 7 är sannolikheten relativt låg för att en kollision med en 

byggnad som är placerad på ett avstånd över 30 m ska inträffa och i detta fall är avståndet 

till byggnaderna nästan det dubbla, ca 50 m. 

5.4 UNILEVER PRODUKTION AB 

Antalet transporter till och från anläggningen är mycket omfattande, upp till 150 

transporter per vecka under högsäsongen, men endast en begränsad del utgörs av 

transporter med farligt gods. Normalt är det en transport per månad som innefattar farligt 

gods, levererad volym är ca 1 – 3  m
3

, och då i första hand lut och syror. Ammoniak 

levereras vartannat år till anläggningen och själva transporterna av ammoniak utgör 

därmed en mycket begränsad riskpåverkan (Dannberg, 2016).  

 

Anläggningen i Flen omfattas enligt LSO, Lag 2003:778, om skydd mot olyckor och 

företaget arbetar kontinuerligt med att utvärdera hanteringen av ammoniak. Enligt kapitel 

2, § 4, i SFS 2003:778 gäller följande: ”Vid en anläggning där verksamheten innebär fara för 

att en olycka ska orsaka allvarliga skador på människor eller miljön, är anläggningens 

ägare eller den som utövar verksamheten på anläggningen skyldig att i skälig omfattning 

hålla eller bekosta beredskap med personal och egendom och i övrigt vidta nödvändiga 

åtgärder för att hindra eller begränsa sådana skador.” På Unilever genomförs det 

exempelvis årliga övningar tillsammans med räddningstjänsten (Räddningstjänsten - Flen, 

2016). 

 

Anläggningen ligger i direkt anslutning till detaljplanområdet, se Figur 9. Till följd av att 

verksamheten har bedrivits under en mycket lång tid på området har staden växt runt 

anläggningen. Enligt Boverkets allmänna råd anges ett riktvärde för skyddsavstånd på 400 

m för mejerier och i nuläget är avståndet ca 50 m till aktuellt område (Boverket, 1995). 

Därmed utgör anläggningen ett riskobjekt. Det förebyggande arbetet hor Unilever 

Produktion AB medför att sannolikheten för ett större utsläpp ska inträffa är låg. Ett större 

ammoniakläckage kan dock få stora konsekvenser på närområdet.  

 

Försvarets Forskningsanstalt, FOA, har publicerat en rapport med titeln ”Hur farlig är en 

ishall med ammoniak” (Försvarets Forskningsanstalt, 1998). I rapporten redovisas 

beräkningar för riskavstånd vid vådautsläpp av ammoniak och en sammanställning 

redovisas i Tabell 8. Deras beräkningar har baserats på en anläggning med 600 kg 

ammoniak, vilket är avsevärt mindre än mängden som hanteras inom kylanläggningarna 

hos Unilever Produktion AB. Men det som är relevant är hur stor mängd ammoniak som 

släpps ut och med vilken källstyrka. 

 

Tabell 8 Riskavstånd för ammoniak vid utsläpp vid ishall jämfört med utsläpp i fritt fält. 

Sammanställning av beräkningsfallen för en anläggning med 600 kg ammoniak (Försvarets 

Forkningsanstalt, 1998). 
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Källstyrka Exponeringstid Vindstyrka Utsläppsplats Riskavstånd * 

[m] 

[kg/s] [min] [m/s]  Svåra 

skador 

Lindriga 

skador 

Uttalad 

lukt 

6 1 5 Byggnad < 100 100 800 

6 1 2 Byggnad 200 550 3 600 

       

0,5 1 5 Byggnad < 100 < 100 200 

0,5 12 5 Byggnad < 100 < 100 200 

0,5 1 2 Byggnad < 100 < 100 900 

0,5 12 2 Byggnad < 100 200 900 

       

6 1 5 Fritt fält 100 200 900 

6 1 2 Fritt fält 450 800 4 000 

       

0,5 1 5 Fritt fält 30 50 250 

0,5 12 5 Fritt fält 50 100 250 

0,5 1 2 Fritt fält 125 250 1 100 

0,5 12 2 Fritt fält 230 400 1 100 

* Notera: < 100 innebär att riskområdet begränsas av byggnadens lävak. I många av fallen 

uppnås inte skadliga doser ens inom lävaken, utom möjligen i utsläppets absoluta närhet.  

5.5 OSÄKERHETER 

Underlaget gällande järnvägstrafiken har hämtats utifrån rapporter från Trafikverket och 

dessa redovisas specifikt för de aktuella bandelarna (Trafikverket, 2016a). Prognosen för 

år 2040 har däremot baserats på den förväntade ökningen av trafikmängderna i Sverige, 

vilket medför en osäkerhet. Västra stambanan är en av Sveriges högst trafikerade sträckor 

och trafikmängderna kommer troligtvis att följa den generella ökningen i Sverige.  

 

När det gäller underlaget för transporterna av farligt gods har detta hämtats ifrån 

Trafikanalys årliga sammanställning för bantrafiken och den redovisas på nationell nivå 

(Trafikanalys, 2016). En stor del av järnvägstrafiken går på västra stambanan och 

fördelningen på nationell nivå överensstämmer nog väl med järnvägstrafiken utmed det 

aktuella detaljplanområdet.  

 

Andelen farligt gods har räknats fram utifrån uppgifterna för transporterade godsmängder 

i Sverige. Genom en jämförelse mellan de transporterade mängderna av farligt gods och 

den totala mängden gods i Sverige har det varit möjligt att uppskatta andelen farligt gods. 

Den är dock framräknad utifrån ett nationellt perspektiv och det kan därmed skilja till en 

viss del med trafiken på västra stambanan eller TGOJ-banan.   

 

 

 

För att uppskatta populationen i Flen år 2040 har den genomsnittliga 

populationsförändringen i tätorten mellan åren 2005 och 2010 beräknats. Utifrån detta har 

en linjär utveckling antagits för perioden mellan åren 2010 och 2040. Den beräknade 
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populationen har sedan avrundats uppåt i syfte att av vara konservativa när det gäller 

samhällsrisken.   

 

En osäkerhet när det gäller konsekvenserna från pölbränder är valet av pölstorlek. 

Pölstorleken och lokaliseringen av pölen har en stor påverkan på resultatet. Genom att 

välja en relativt konservativ pölstorlek, cirka 75 m
2

, för området förväntas risken vara 

överskattad snarare än underskattad. Beräkningarna är gjorda med @Risk som varierar ett 

antal variabler, bland annat pölstorleken.  

 

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 10 000 stycken iterationer, körningar av 

modellen, fångas dock bredden i utfallen upp och därmed erhålls ett resultat som 

efterliknar verkligheten i största möjliga utsträckning.   
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6 ÅTGÄRDSFÖRSLAG OCH DISKUSSION 

I detta avsnitt ska riskerna värderas utifrån genomförda analyser och förslag på 

riskreducerande åtgärder presenteras. De risker som analyseras avser utsläpp av farligt 

gods av RID-klasserna 2, 3, 5 och 8 samt ammoniak från Unilever Produktion AB. En 

sammanfattning av de rekommenderade åtgärderna redovisas i avsnitt 7. 

6.1 RID-KLASS 2 - BRANDFARLIGA OCH GIFTIGA GASER 

Andelen transporter med brandfarliga och giftiga gaser på järnvägen utgör ca 25 % av det 

totala antalet transporter med farligt gods enligt Trafikanalys (Trafikanalys, 2016). En 

olycka kan leda till ett utsläpp av brännbar och/eller giftig gas. Då det gäller giftiga ämnen 

så kan dessa sugas in via ventilationssystemet. Brandfarliga gaser kan exempelvis spridas 

till närområdet till följd av en olycka och därefter antändas till följd av en extern källa, 

vilket orsakar en brand.  

 

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.   

 

Nedan följer några exempel på möjliga riskreducerande åtgärder: 

 

 Säkerställ att skyddsavstånd existerar mellan byggnaden och järnvägen. 

 Utrymmet mellan byggnaderna och järnvägen ska hållas fri från ytor där personer 

inbjuds att vistas mer än tillfälligt. Rekommenderad markanvändning är 

exempelvis ytparkering. 

 Placera friskluftsintagen till byggnaden på taket eller bort från järnvägen.  

 Säkerställa att det finns utrymningsvägar som mynnar bort från järnvägen. 

 

Ett skyddsavstånd mellan fastigheten och riskobjektet, i detta fall järnvägen, medför en 

lägre sannolikhet för att byggnaderna ska påverkas av konsekvenserna från exempelvis en 

gasolycka. I det aktuella fallet är skyddsavståndet ca 50 meter mellan byggnaderna och 

järnvägen, vilket får anses tillräckligt.  

 

Utrymmet mellan byggnaderna och riskobjektet ska hållas fri från ytor där personer 

inbjuds att vistas mer än tillfälligt, detta för att reducera risken att någon påverkas av 

konsekvenserna från en olycka med farligt gods. Rekommenderad markanvändning är 

exempelvis ytparkering.  

 

Att placera friskluftsintag till byggnader på tak eller bort från riskobjekt kan medföra att 

mängden gas som kommer in i byggnaden via ventilationssystemet minskar, vilket därmed 

minskar sannolikheten för exempelvis en explosion i byggnaden vid utsläpp av brandfarlig 

gas utomhus (Räddningsverket, 2006).   

 

Vid en olycka på järnvägen är det rimligt att säkerställa att utrymning för planerad 

bebyggelse kan ske bort från järnvägen.  

 

Med hänsyn till att denna RID-klass är en av de vanligaste, samt att individsrisken är inom 

ALARP-området så bedöms en minsta nivå vara att säkerställa att ett skyddsavstånd 

existerar mellan byggnaderna och järnvägen samt att utformningen av fastigheten 

planeras så att utrymning kan ske bort från järnvägen ifall en olycka inträffar.  
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6.2 RID-KLASS 3 - BRANDFARLIGA VÄTSKOR  

Transporter med brandfarliga vätskor förekommer mycket frekvent på järnvägen, nästan 

40 % av transporterna utgörs av brandfarliga vätskor. Vätskor som strömmar ut breder ut 

sig på marken och bildar vätskepölar. Beroende av vätskans flyktighet kommer 

avdunstningen att gå olika fort. Antänds en vätskepöl uppstår en pölbrand.  

För vissa ämnen kan det bildas ett giftmoln till följd av ett utsläpp, vilket till stor del beror 

på ämnets flyktighet. Möjliga åtgärder för att hantera konsekvenserna från dessa är 

detsamma som för klass 2, se föregående avsnitt. 

 

Strålningen från en pölbrand kan skada människor i omgivningen. Även byggnader i 

närheten av branden kan 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 

vägen, men så långa avstånd som upp till 50 meter från vägen är möjligt om pölen kan 

rinna i riktning mot bebyggelsen.  

 

Möjliga riskreducerande åtgärder, utöver de som har angivits i avsnitt 8.1, kan vara: 

 

 Obrännbar fasad. 

 

Fasaderna bör vara obrännbara för att inte medföra en omfattande brandspridning eller 

spridning till intilliggande byggnader. Motiveringen är att det är rimligt ur 

kostnadssynpunkt och för att vidta alla rimliga åtgärder och visa på god planering då 

samhällsrisken delvis är inom ALARP-området. 

 

Med hänsyn till att denna RID-klass är en av de vanligaste, samt att individrisken är inom 

ALARP-området så bedöms, ur kostnad/nytta perspektiv, en minsta nivå vara att fasaderna 

som vetter mot järnvägen bör utföras i klass A2-s1,d0 (obrännbart material). 

6.3 RID-KLASS 5 - OXIDERANDE ÄMNEN OCH ORGANISKA PEROXIDER 

Transporter med oxiderande ämnen och/eller organiska peroxider förekommer mycket 

frekvent på järnvägen, RID-klass 5 utgör ca 15 % av andelen farligt gods. Denna klass 

utgörs av både klass 5.1 – oxiderande ämnen samt klass 5.2 – organiska peroxider. 

 

RID-klass 5.1 omfattar ämnen, som inte nödvändigtvis är brännbara men som vid 

avgivande av syre kan orsaka brand eller underhålla brand hos andra ämnen (Myndigheten 

för samhällsskydd och beredskap, 2015). 

 

Organiska peroxider kan sönderfalla exotermt vid normal eller förhöjd temperatur och 

sönderfallet kan utlösas av antingen värme, kontakt med föroreningar, friktion eller stötar. 

Sönderfallshastigheten ökar med temperaturen och är beroende av den organiska 

peroxidens sammansättning. I samband med sönderfallet kan hälsofarliga eller 

brandfarliga gaser eller ångor utvecklas (Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, 

2015).  

 

Möjliga åtgärder för att hantera konsekvenserna från dessa är detsamma som för RID-klass 

2 och 3, se föregående avsnitt. 

6.4 RID-KLASS 8 - 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 giftigt för vattenlevande 

organismer.   

 

En olycka som leder till ett läckage bedöms ge konsekvenser i direkt närhet av utsläppet. 

Inga ytterligare åtgärder kopplade till frätande ämnen bedöms vara nödvändiga då ett 
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skyddsavstånd på 50 meter har tillämpats. En fysisk barriär, exempelvis en mur, kommer 

att begränsa spridningen till vägen eller dess närområde. 

 

6.5 UNILEVER PRODUKTION AB  

Anläggningen utgör ett riskobjekt. Det förebyggande arbetet hor Unilever Produktion AB 

medför att sannolikheten för ett större utsläpp ska inträffa är låg. Ett större 

ammoniakläckage kan dock få stora konsekvenser på närområdet och åtgärderna för att 

hantera konsekvenserna från ett större ammoniakläckage är detsamma som för RID-klass 2  

– brandfarliga- och giftiga gaser. Dessvärre är det inte möjligt att tillämpa något 

skyddsavstånd mellan anläggningen och detaljplanområdet, då avståndet är för begränsat. 

Anläggningen ligger tvärs över Drottninggatan. För ett mindre utsläpp kommer 

kylanläggningens placering att påverka konsekvenserna till följd av ett utsläpp, men för ett 

större utsläpp är avståndet för begränsat och konsekvenserna blir troligtvis stora oavsett 

placeringen av kylanläggningen.  

 

Några exempel på möjliga riskreducerande åtgärder för att hantera konsekvenserna från 

ett utsläpp av ammoniak har redovisats i avsnitt 6.1.  

6.6 BERÄKNING EFTER GENOMFÖRDA ÅTGÄRDER 

För att bedöma effekterna från genomförda åtgärder har riskområdet för några av 

händelserna ändrats i samband med revideringen av beräkningarna, vilket ska motsvara 

effekterna av en obrännbar fasad. De scenarion som har påverkats är jetflammor samt 

fördröjda pölbränder från utsläpp av brandfarliga vätskor. 

 

För dessa händelser har deras respektive riskområde reducerats till 30 meter, vilket 

motsvarar en obrännbar fasad på samma avstånd. Åtgärderna gör att konsekvenserna 

reduceras för samtliga avstånd som överstiger 30 meter, se Figur 13. 

 

 

Figur 13 Redovisning av individrisk efter åtgärder. 
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7 RESULTAT 

På järnvägen transporteras det frekvent farligt gods. För det aktuella planområdet utgörs 

de största riskerna av utsläpp av brandfarliga gaser (RID-klass 2), brandfarliga vätskor 

(RID-klass 3), oxiderande ämnen och organiska peroxider (RID-klass 5) eller frätande ämnen 

(RID-klass 8) till följd av en olycka med farligt gods.  

 

Beräkningar visar att individrisken för det aktuella avståndet, 50 meter, ligger inom ALARP-

området (As Low As Reasonably Practicable), vilket medför att åtgärder ska genomföras för 

att reducera risken. Den beräknade samhällsrisken ligger till största del under ALARP-

området, vilket innebär att åtgärder kan vidtas om kostnaderna anses vara i proportion i 

förhållande till den riskreducerande effekten enligt DNV:s kriterier.  

 

Tyréns AB rekommenderar att följande åtgärder ska genomföras/beaktas vid utformning 

av detaljplanen för det aktuella området:  

 

 Säkerställ att angivet skyddsavstånd, minst 30 m, existerar mellan byggnaderna 

och järnvägen.  

 Utrymmet mellan byggnaderna och järnvägen ska hållas fri från ytor där personer 

inbjuds att vistas mer än tillfälligt. Rekommenderad markanvändning är 

exempelvis ytparkering. 

 

Utöver ovanstående förslag finns det ytterligare åtgärder som kan reducera 

konsekvenserna från en olycka med farligt gods eller ett utsläpp av ammoniak från 

Unilever Produktion AB. Dessa är:  

 

 Fasader som vetter mot järnvägen eller Unilever Produktion AB bör utföras i klass 

A2-s1, d0 (obrännbart material).  

 Säkerställ att det finns utrymningsvägar som mynnar bort från järnvägen och 

Unilever Produktion AB. 

 Placera friskluftsintagen till byggnaden på taket eller bort från järnvägen och 

Unilever Produktion AB.  

 

Ett längre skyddsavstånd, över 30 m, medför följaktligen lägre krav på åtgärder. För det 

angivna skyddsavståndet till järnvägen, ca 50 m, bör följande åtgärder 

genomföras/beaktas för att reducera konsekvenserna från en olycka med farligt gods:  

 

 Säkerställ att det finns utrymningsvägar som mynnar bort från järnvägen och 

Unilever Produktion AB. 

 Placera friskluftsintagen till byggnaden på taket eller bort från järnvägen och 

Unilever Produktion AB.  
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BILAGA 1 

Sannolikhetsuppskattning för olycka på stambanan 

Förväntat antal olyckor med farligt gods på järnväg beräknas enligt den metod som 

beskrivs i Banverkets modell för skattning av sannolikheten för järnvägsolyckor som 

drabbar omgivningen (Banverket, 2001). Beräkningarna i riskanalysen har utförts för 

prognosåret 2040 och har baserats på beräkningarna som utarbetades i samband med 

projektet RIKTSAM. Simuleringarna bygger på 10 000 iterationer, i programvaran @Risk, för 

att ta hänsyn till variationer beroende på väder etc. 

 

Antalet godståg är beräknat utifrån Tabell 5, med 27 stycken tåg per dygn i medelvärde. 

Antalet vagnar per tåg har uppskattats genom att anta att varje vagn är 25 m och enligt 

uppgifter från Trafikverket är längden för godståg cirka 750 meter (Trafikverket, 2010). 

Detta medför att medelantalet vagnar per tåg blir cirka 30 stycken och uppskattningsvis 

används ca 10 % av vagnarna för transporter av farligt gods, vilket är det underlag som 

analysen har baserats på. 

 

Sannolikheten för en olycka med farligt gods som leder till utsläpp har beräknats enligt 

VTI-metoden, resultatet redovisas i tabell 8. 

 

Tabell 8 Skadefrekvens för farligt gods år 2040. 

Frekvens skadade farligt godsvagnar vid 

urspårningar 

2,14×10
-4

 per år 

Frekvens skadade farligt godsvagnar vid 

kollision tåg-tåg 

2,38×10
-6

 per år 

Frekvens utsläpp av farligt gods                6,51×10
-5

 per år 

Frekvens farligt gods utan utsläpp               2,17×10
-4

 per år 

 

Förväntat antal olyckor med farligt gods (så kallade farligt godsolyckor), som leder till 

utsläpp av farligt gods för år 2040 beräknas till 6,51×10
-5

 per år. Resultatet har använts för 

beräkningarna avseende individ- respektive samhällsrisk. 

 

Konsekvensberäkningar på stambanan 

Följande justeringar av antaganden har utförts jämfört med beräkningarna som 

utarbetades i samband med projektet RIKTSAM: 

 

 Justering av konsekvenserna för farligt gods vid olycka 

 Justering av sannolikheten för farligt godsolycka vid samhällsriskberäkningen 

 

Justering av konsekvenserna för farligt gods vid olycka 

När 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 explosiva ämnen och föremål. 

 

Justering av sannolikheten för farligt godsolycka vid samhällsriskberäkningen 

Då frekvensen för en olycka med farligt gods beror på hur stort konsekvensområdet för de 

enskilda klasserna blir, justeras frekvenserna. Frekvensen för en olycka beräknas för en 

sträcka på 150 meter. Frekvensen justeras sedan för respektive klass baserat på avstånden 

nedan. Frekvensen minskas eller ökas baserat på följande formel: 

 

𝐹𝑟𝑒𝑘𝑣𝑒𝑛𝑠 𝑓ö𝑟 𝑠𝑐𝑒𝑛𝑎𝑟𝑖𝑜 = 𝑓𝑟𝑒𝑘𝑣𝑒𝑛𝑠𝑒𝑛 𝑓ö𝑟 𝑜𝑙𝑦𝑐𝑘𝑎 150 𝑚
𝑑𝑖𝑚𝑒𝑛𝑠𝑖𝑜𝑛𝑒𝑟𝑎𝑛𝑑𝑒 𝑎𝑣𝑠𝑡å𝑛𝑑 ∙ 2 

150 𝑚
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Beräkning av samhällsrisk 

En uppskattning av samhällsrisken inom området har utförts. Den yta som har undersökts 

är för ett 1 km
2

 stort område. 

 

I samhällsriskberäkningarna har uppgifter om antalet lägenheter eller personantal har 

uppskattats utifrån det underlag som fanns tillhanda då beräkningen utfördes. I de fall där 

endast antalet lägenheter redovisas har personantalet antagits till 2 personer per lägenhet.  

 

Den totala ytan för området som är planerat att utvecklas är cirka 11 500 m
2

 (0,0115 km
2

). 

 

Befolkningspopulation i området 

Populationen i Flen har årligen ökat med cirka 25 personer mellan åren 2005 och 2010, och 

förutsatt att en liknande utveckling sker för åren fram till år 2040 kommer det att bo ca 7 

000 personer i Flen år 2040. Detta medför en populationstäthet på cirka 1 600 personer per 

km
2

. Till beräkningarna har därför ett konservativt antagande på 2 000 personer per km
2

 

använts.  

 

Tabell 9 Sammanställning avseende populationen i Flen (SCB, 2016). 

År 2005 2010 Prognos för år 2040 

Areal [km
2

] 4,4 4,4 4,4 

Population [invånare] 6 114 6 229 6 919 

Populationstäthet 

[inv./km
2

] 

1 378 1 400 1 555  

 

Dygnet delas in i natt (kl. 22 - 07) och dagtid (kl. 07 - 22). I beräkningarna har det antagits 

att det är mest folk i området under dag- och kvällstid. 

 

Tabell 10 Andel personer som befinner sig ute/inne vid olika tider. 

Tid Ute Inne 

Natt (22 – 07) 1 % 99 % 

Dagtid (07 – 22) 7 % 93 % 
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BILAGA 2 

Fördelning mellan olika utfall i samband med beräkning 

För beräkningarna har nedanstående fördelning mellan utfallen använts, se Tabell 11, och 

informationen är baserad på uppgifterna från RIKTSAM (Øresund Safety Advisers AB, 2004).  

 

Tabell 11 Fördelning mellan olika utfall i samband med beräkning (Øresund Safety Advisers AB, 2004). 

Klass 1.1 Detonation 0,10 

Ingen antändning 0,90 

Klass 2 Brännbar UVCE 0,50 

BLEVE 0,01 

Jetflamma 0,19 

Ingen antändning 0,30 

Klass 3 Brandfarlig Pölbrand - omedelbar 0,03 

Pölbrand - fördröjd 0,03 

Ingen antändning 0,94 

Klass 3 Giftig Pölbrand - omedelbar 0,03 

Pölbrand - fördröjd 0,03 

Ingen antändning 0,94 

 


