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SAMMANFATTNING 

Tyréns AB har på uppdrag av Bräcke kommun genomfört en riskutredning för att 

utreda riskerna till följd av transporter av farligt gods på Mittbanan, i anslutning till 

mark planerad för bostäder och handel på fastigheterna Ubyn 2:119, Ubyn 1:27 och 

2:121 i Bräcke.  

 

Vid planläggning inom 150 meter från transportled av farligt gods ska, enligt gällande 

riktlinjer [1], en riskutredning genomföras i syfte att undersöka om erforderlig 

riskhänsyn tas för personer som bor eller vistas inom det tänkta planområdet. 

 

Bräcke kommun ska upprätta en detaljplan för området kring skidtunneln utanför 

Gällö. Detaljplan Viken kommer att innehålla ett aktivitetsområde kring befintlig 

skidtunnel, ett mindre handelsområde samt två eller fler områden för bostäder 

anpassade för turism. 

 

Riskutredningen visar att planområdets risknivå är acceptabelt låg, givet att 

bebyggelsen planeras utifrån de rekommenderade skyddsavstånden som återges i 

Figur 6.  

 

Markanvändning i bebyggelsezon D kan möjliggöras 35 meter från närmaste spårkant, 

om inga säkerhetshöjande åtgärder vidtas. Om byggnaderna utförs med brandfasad, 

kan avståndet reduceras till 10 meter eller där dike finns kan avståndet reduceras till 

20 meter från dikets mitt, se kapitel 3.4 för en beskrivning av åtgärderna. Redovisade 

skyddsavstånd avser yttre gräns för när säkerhetshöjande åtgärder ska vidtas, detta 

innebär exempelvis att invallning ska tillämpas för området mellan 20 och 35 meter. 

 

För att bland annat kunna upprätthålla trafiksäkerhet och kunna utföra tillsyn, drift och 

underhåll kan andra krav på bebyggelsefria avstånd intill järnvägen behöva beaktas, se 

kapitel 3.3.  

 

För att skapa en boendemiljö som förväntas tilltala turister bör skyddsavståndet uppgå 

till minst 30 meter. Vid ett skyddsavstånd på 35 meter finns det inte några krav på 

säkerhetshöjande åtgärder till följd av en acceptabel risknivå och samtidigt uppfylls 

kravet på skyddsavstånd för byggande intill järnväg.   
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1 INLEDNING 

Tyréns AB har på uppdrag av Bräcke kommun genomfört en riskutredning för att 

utreda riskerna till följd av transporter av farligt gods på Mittbanan, i anslutning till 

mark planerad för bostäder och handel på fastigheterna Ubyn 2:119, Ubyn 1:27 och 

2:121 i Bräcke.   

 

Vid planläggning inom 150 meter från transportled av farligt gods ska, enligt gällande 

riktlinjer [1], en riskutredning genomföras i syfte att undersöka om erforderlig 

riskhänsyn tas för personer som bor eller vistas inom det tänkta planområdet. 

1.1 SYFTE OCH MÅL 

Syftet med denna utredning är att, utifrån krav i plan- och bygglagen på att 

bebyggelsen inom planområdet ska vara lämpad för ändamålet sett till risken för 

olyckor, utreda risken förknippad med olyckor som innefattar farligt gods på 

Mittbanan.  

 

Målet med utredningen är att utgöra ett planerings- och beslutsunderlag i det fortsatta 

planarbetet. 

1.2 AVGRÄNSNINGAR 

Riskutredningen är avgränsad till olycksrisker förknippade med planområdets närhet 

till Mittbanan. Olycksrisker där långvarig exponering krävs för skadliga konsekvenser 

eller olycksrisker som endast ger skador på egendom eller miljö är exkluderade i 

utredningen. Påverkan från exempelvis buller, vibrationer, elektromagnetisk strålning, 

översvämning, ras, skred, luft- eller markföroreningar ligger utanför utredningens 

ramar. 

 

Den geografiska avgränsningen utgörs av planområdet med omgivning och 

horisontåret är valt till år 2040 utifrån Trafikverkets trafikprognoser [1].  
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2 FÖRUTSÄTTNINGAR 

2.1 UTREDNINGSOMRÅDE 

Bräcke kommun ska upprätta en detaljplan för området kring skidtunneln utanför 

Gällö. Detaljplan Viken kommer att innehålla ett aktivitetsområde kring befintlig 

skidtunnel, ett mindre handelsområde samt två eller fler områden för bostäder 

anpassade för turism. Några av bostäderna kommer att ligga i anslutning till 

järnvägen, Mittbanan, och Revsundsvägen. Aktivitetsområdet utanför skidtunneln är 

främst till för deltagande besökare och det finns inga läktare planerade. Hur 

exploateringen kommer att se ut framöver inom aktivitetsområdet är inte bestämt i 

nuläget. 

 

Detaljplanen innefattar fastigheterna Ubyn 2:119, Ubyn 1:27 och 2:121 i Bräcke. 

 

 

Figur 1 Redovisning av aktuella fastigheter och områden. 
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2.2 RIKTLINJER 

Länsstyrelsen Jämtlands län saknar egna riktlinjer kring transporter av farligt gods och 

med hänsyn till förutsättningarna har riktlinjerna från Länsstyrelserna i Norrbotten och 

Västerbotten tillämpats för riskutredningen. Länsstyrelserna i Norrbotten och 

Västerbotten har år 2019 gett ut riktlinjer kring riskhänsyn och skyddsavstånd i fysisk 

planering intill transportleder för farligt gods [1].  

 

I länsstyrelsernas riktlinjer beskrivs en process för riskbedömning, se Figur 2. Denna 

process nyttjas i föreliggande riskutredning för detaljplan Viken. 

 

 

Figur 2 Schematisk beskrivning av process för bedömning av skyddsavstånd [1]. 
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2.3 TRANSPORT AV FARLIGT GODS 

Transporter av farligt gods på järnvägsnätet regleras i ett Europeiskt regelverk 

benämnt ”RID ”. Utifrån godsets egenskaper delas det in i nio olika ämnesklasser, så 

kallade ”RID-klasser”. Godset kan innehålla en mängd olika ämnen vars fysikaliska och 

kemiska egenskaper varierar. Gemensamt är riskerna kopplade till ämnenas 

inneboende egenskaper, som kan komma att påverka omgivningen vid en olycka under 

transporten [2].  

 

I Tabell 1 redovisas samtliga RID-klasser samt ges exempel på ämnen inom respektive 

klass och vilka huvudsakliga faror de är förknippade med. Ett och samma gods kan ha 

flera faror. 

 

Tabell 1 Kortfattad beskrivning av klassificering av farligt gods samt möjliga konsekvenser [1]. 

Klass Kategori Beskrivning Konsekvenser 

1 Explosiva 

ämnen och 

föremål 

Sprängämnen, tändmedel, 

ammunition, etc. 

Orsakar tryckpåverkan, brännskador och 

splitter. Personer kan omkomma både 

inomhus och utomhus. Övriga explosiva 

ämnen och mindre mängder 

massexplosiva ämnen ger enbart lokala 

konsekvenser. 

2 Gaser Inerta gaser (kväve, argon 

etc.) oxiderande 

gaser (syre, ozon etc.), 

brandfarliga gaser 

(acetylen, gasol etc.) och 

giftiga gaser (klor, 

svaveldioxid etc.). 

Förgiftning, brännskador och i vissa fall 

tryckpåverkan till följd av giftigt 

gasmoln
1

, jetflamma, gasmolnsexplosion 

eller BLEVE
2

. Konsekvensområden över 

hundratals meter. Omkomna både 

inomhus och utomhus. 

3 Brandfarliga 

vätskor 

Bensin och diesel 

(majoriteten av klass 3) 

transporteras i tankar som 

rymmer maximalt 50 ton. 

Brännskador och rökskador till följd av 

pölbrand, värmestrålning eller giftig rök. 

Konsekvensområden för brännskador 

utbreder sig vanligtvis inte mer än 

omkring 20 m från 

en pöl. Rök kan spridas över betydligt 

större område. Bildandet av vätskepöl 

beror på vägutformning, 

underlagsmaterial och diken etc. 

4 Brandfarliga 

fasta ämnen 

Kiseljärn (metallpulver), 

karbid och vit fosfor. 

Brand, strålning och giftig rök. 

Konsekvenserna vanligtvis begränsade 

till närområdet kring olyckan. 

5 Oxiderande 

ämnen och 

organiska 

peroxider 

Natriumklorat, 

väteperoxider, 

kaliumklorat, 

ammoniumnitrat, etc. 

Tryckpåverkan och brännskador. 

Självantändning, explosionsartat 

brandförlopp vid kontakt med brännbart 

organiskt material. Konsekvensområden 

för tryckvågor uppemot 100 m. 

6 Giftiga och 

smittförande 

ämnen 

Arsenik-, bly- och 

kvicksilversalter, 

bekämpningsmedel, etc. 

Giftigt utsläpp. Konsekvenserna 

vanligtvis begränsade till kontakt med 

själva olycksfordonet eller dess 

omedelbara närhet. 

 
1 Gasmoln är i denna kontext ett moln av ett farligt ämne som släppts ut vid en olycka vid 
transport av farligt gods, som beroende på ämne kan vara skadligt att komma i kontakt med och 
inandas. 
2 Boiling Liquid Expanding Vapor Explosion, ett farligt ämne i trycksatt flytande form med hög 
temperatur som vid exempelvis en skada på tanken läcker ut så snabbt att den kokar och 
förångas med en fart som är att likna vid en explosion och som kan orsaka stor skada på 
omgivningen. En BLEVE behöver inte vara i brinnande form. 
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7 Radioaktiva 

ämnen 

Medicinska preparat. 

Vanligtvis små mängder. 

Utsläpp radioaktivt ämne, kroniska 

effekter, mm. Konsekvenserna 

begränsas till närområdet. 

8 Frätande 

ämnen 

Saltsyra, svavelsyra, 

salpetersyra, natrium- och 

kaliumhydroxid (lut). 

Utsläpp av frätande ämne. Dödliga 

konsekvenser begränsade till 

närområdet. Personskador kan 

uppkomma på längre avstånd. 

9 Övriga 

farliga 

ämnen 

Gödningsämnen, asbest, 

magnetiska material etc. 

Konsekvenserna vanligtvis begränsade 

till kontakt med själva olycksfordonet 

eller dess omedelbara närhet. 

2.4 MARKANVÄNDNING 

En generell utgångspunkt i fysisk planering är att ett tillräckligt stort avstånd ska 

hållas fritt från bebyggelse intill järnvägar, för att bland annat kunna upprätthålla 

trafiksäkerhet och kunna utföra tillsyn, drift och underhåll. Vid detaljplanering kan 

skyddsavstånden anpassas i förhållande till planens syfte [1].  

 

När det gäller att bedöma skyddsavstånd för förändrad markanvändning nära 

transportleder för farligt gods är planerad verksamhets känslighet en viktig 

utgångspunkt. Principen för riskhänsyn är att känsligare verksamheter ska placeras på 

längre avstånd från transportleder. I Figur 3 redovisas den kategorisering av 

markanvändning som används för att bedöma skyddsavstånd och som är indelad i 

bebyggelsezoner A – D, utifrån verksamhetens känslighet [1]. 

 

Zon A (Ej känslig verksamhet) Zon B (mindre känslig verksamhet) 

Alldeles intill transportleden för farligt gods 

kan ej känslig verksamhet placeras. Ej känslig 

verksamhet är sådan markanvändning som 

omfattar ett fåtal människor vilka inte 

upprätthåller sig stadigvarande på platsen: 

 

▪ Parkering (ytparkering)  

▪ Trafik 

▪ Odling 

▪ Friluftsområde 

▪ Tekniska anläggningar 

 

Mindre känslig verksamhet avser sådan 

markanvändning som omfattar få och vakna 

personer: 

 

▪ Detaljhandel (<3 000 m
2

)  

▪ Industri 

▪ Drivmedelsförsäljning 

▪ Lager 

▪ Parkering (parkeringshus)  

▪ Verksamhetsområde 

Zon C (normalkänslig verksamhet) Zon D (känslig verksamhet) 

Normalkänslig verksamhet avser sådan 

markanvändning som omfattar färre personer 

än känslig verksamhet, samtidigt som 

personerna får vara sovande, givet att de har 

god lokalkännedom: 

 

▪ Bostäder (småhusbebyggelse) 

▪ Detaljhandel 

▪ Kontor 

▪ Tillfällig vistelse (mindre 

hotell/camping) 

▪ Besöksanläggning utan betydande 

åskådarplats  

▪ Centrumverksamhet 

 

Känslig verksamhet avser sådan 

markanvändning som omfattar många eller 

särskilt känsliga personer (personer med 

nedsatt förmåga att själva inse fara och 

påverka sin säkerhet t.ex. vårdbehövande 

eller barn): 

 

▪ Bostäder (flerbostadshus) 

▪ Vård 

▪ Skola 

▪ Tillfällig vistelse (större 

hotell/konferens) 

▪ Besöksanläggning med betydande 

åskådarplats 

Figur 3 Kategorisering av markanvändning i bebyggelsezoner A - D [1]. 
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2.5 RISKHANTERINGSOMRÅDE 

Skyddsavstånd till transportleder för farligt gods utgår från ett så kallat 

riskhanteringsområde inom vilket bedömning av risker och behov av säkerhetshöjande 

åtgärder behöver göras. Enligt de gällande riktlinjerna bör ett riskhanteringsavstånd 

från transportled för farligt gods på 150 meter tillämpas [1]. 

 

Planeras bebyggelse inom riskhanteringsområdet, 150 meter, kan det krävas 

säkerhetshöjande åtgärder antingen på grund av förhöjd risknivå eller för att begränsa 

skador om en olycka med farligt gods skulle inträffa.  

 

En bedömning bör då göras med utgångspunkt från följande uppgifter [1]:  

 

1. Antal tåg per dygn (prognosår 2040). 

2. Aktuell markanvändning (zon A-D). 

3. Topografi och landskapstyp. 

 

När ovanstående uppgifter är kända och avstånden mellan transportleden och planerad 

bebyggelse är kortare än 65 meter till järnväg kan rekommenderade skyddsavstånd 

sökas i tabeller i bilagorna till riktlinjerna [1]. 
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3 RISKBEDÖMNING 

I detta kapitel bedöms risker, skyddsavstånd och åtgärdsbehov utifrån den process 

som beskrivits i Figur 2. 

3.1 UPPGIFTER OCH UNDERLAG 

Planområdets avstånd till Mittbanan understiger 65 meter vilket enligt riktlinjerna 

medför att uppgifterna 1) – 3) i kapitel 2.5 behöver bestämmas och att minsta 

skyddsavstånd sedan kan sökas i tabeller i bilagorna till riktlinjerna, vilket görs i det 

följande. 

 

1) Antal tåg per dygn som förväntas trafikera Mittbanan (prognosår 2040) 

 

I Tabell 2 redovisas en trafikprognos för Mittbanan och linjedelen Bräcke – Östersund. 

 

Tabell 2 Trafikprognos år 2040 för Mittbanan och linjedelen Bräcke – Östersund [3]. 

Tågtyp Antal tåg (ÅDT) 

Godståg 5,5  

Lok + vagn  1,8  

X55 5,3  

X62 24,5  

Totalt 37,1 

 

Då Mittbanan inte redovisas bland järnvägssträckorna i riktlinjerna har en motsvarande 

bandel beaktats. Antalet godståg på Mittbanan och linjedelen Bräcke – Östersund 

uppgår till 5,5 medan antalet godståg på Malmbanan och linjedelen Gällivare – Råtsi 

uppgår till 7,8. Sannolikheten för en olycka till följd av transporter av farligt gods på 

Mittbanan beror på antalet godståg och till följd av detta har Malmbanan och linjedelen 

Gällivare – Råtsi tillämpats för riskbedömningen.   

 

I Tabell 3 redovisas en trafikprognos för Malmbanan och linjedelen Gällivare – Råtsi. 

 

Tabell 3 Trafikprognos år 2040 för Malmbanan och linjedelen Gällivare – Råtsi [3]. 

Tågtyp Antal tåg (ÅDT) 

Godståg 7,8 

Lok + vagn  1,8 

Malmtåg 3,8 

X62 10,5 

Totalt 23,8 

 

2) Aktuell markanvändning (zon A – D) 

Planområdet avser ett mindre handelsområde samt två eller flera områden för bostäder 

i form av turistboende. Några av dessa bostäder kommer att lokaliseras i anslutning till 

Mittbanan och Revsundsvägen, vilka hänförs till zonerna C eller D och som därför kan 

kräva olika skyddsavstånd [1]. Då personer som vistas i bostäderna inte förväntas ha 

en god lokalkännedom har en markanvändning för zon D tillämpats. 
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3) Topografi och landskapstyp 

Planområdet och Mittbanan ligger på olika höjder, varav området norr om Mittbanan 

ligger högre än Mittbanan medan området söder om spårområdet ligger lägre än 

Mittbanan, se Figur 4 respektive Figur 5. Stora delar av planområdet utgörs av 

skogsområden och delar av området söder om Mittbanan utgörs av åkermark, se Figur 

4. 

 

Figur 4 Flygfoto över planområdet [4]. 
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Figur 5 Höjddata över planområdet. © Lantmäteriet.  
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3.2 SKYDDSAVSTÅND TILL BEBYGGELSEN 

I Figur 6 (röd markering) framgår vilka skyddsavstånd som erfordras mellan järnvägen 

och den planerade bebyggelsen, givet att olika säkerhetshöjande åtgärder vidtas. 

 

 

Figur 6 Skyddsavstånd för Malmbanan. I tabellen har det fall som är aktuellt för planområdet markerats. 
Förklaring av åtgärder: ”Inga” = inga åtgärder intill järnvägen, ”Invallning” = dike eller vall, ”Brandfasad” = 
Se beskrivning av åtgärderna i kapitel 3.4.2. [1]. 

Markanvändning i bebyggelsezon D kan möjliggöras 35 meter från närmaste spårkant, 

om inga säkerhetshöjande åtgärder vidtas. Om byggnaderna utförs med brandfasad, 

kan avståndet reduceras till 10 meter eller där dike finns kan avståndet reduceras till 

20 meter från dikets mitt, se kapitel 3.4 för en beskrivning av åtgärderna.   

 

I Figur 7 redovisas rekommenderade skyddsavstånd mellan Mittbanan och 

markanvändning inom bebyggelsezon D för invallning respektive utan åtgärder.  
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Figur 7 Redovisning av rekommenderat skyddsavstånd för invallning respektive inga åtgärder vidtas. 
Kraftigare strecken representerar skyddsavståndet då invallning tillämpas och yttre markeringen motsvarar 
skyddsavståndet då inga säkerhetshöjande åtgärder vidtas.  

3.3 SÄKERHETSAVSTÅND VID BYGGANDE INTILL JÄRNVÄG 

Enligt Trafikverket bör ny bebyggelse generellt inte tillåtas inom ett område på 30 

meter från järnvägen, räknat från spårmitt på närmaste spår. Ett sådant avstånd ger 

utrymme för räddningsinsatser vid en eventuell olycka och möjliggör en viss utveckling 

av järnvägsanläggningen.  
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Verksamheter som inte är störningskänsliga och där människor endast tillfälligtvis 

vistas, till exempel parkering, garage och förråd, kan dock finnas inom 30 meter från 

spårmitt, se Figur 7. Hänsyn bör dock tas till möjligheterna att underhålla 

järnvägsanläggningen och bebyggelsen [4]. 

 

 
Figur 8 Generella råd om avstånd till järnvägen för olika typer av verksamheter. Avstånden som anges 

utgör inte fasta regler utan verksamhetens lokalisering är en bedömningsfråga [5]. 

3.4 SÄKERHETSHÖJANDE ÅTGÄRDER VID INVALLNING ELLER BRANDFASAD  

För tillfällen när det inte är möjligt att tillämpa rekommenderade skyddsavstånd går 

det att vidta åtgärder i form av invallning eller brandfasad. Säkerhetshöjande åtgärder 

kan antingen bestå av olycksförebyggande eller skadebegränsande åtgärder. Olycks-

förebyggande åtgärder påverkar frekvensen för en olycka och sannolikheten för ett 

olycksförlopp, det vill säga åtgärderna syftar till att minska antalet olyckor. Skade-

begränsande åtgärder påverkar konsekvenserna av en olycka med farligt gods genom 

att mildra dessa [1]. 

3.4.1 INVALLNING (OCH URSPÅRNINGSSKYDD)  

Med vall eller dylikt avses olika former av separationsåtgärder, vilka utformas för att en 

avåkning eller en urspårning, samt att utsläppet av farligt gods ska stanna kvar i  

anslutning till transportleden. Observera att placeringen av en vall eller dylikt måste 

ske i samråd med Trafikverket.  

 

För att skydda mot urspårning krävs en mer robust konstruktion än den som krävs för 

att skydda mot avåkning, exempelvis:  

 

▪ En längsgående perrongkant med en minsta höjd på cirka 0,4 meter, placerad 

inom 0,5 meter från närmsta spår. Bredden bör vara minst 2,0 meter. 

 

▪ En vall med höjden, h = 2,5 meter och z1 = 1,5 meter samt z = 5,25 meter, 

enligt Figur 1 nedan1 [1].  Närmst spåret sätts en vertikal betongplatta med 

uppgift att fördela trycket från påkörningen. Resterande del av vallen utförs 

exempelvis av jord eller fyllnadsmassor. 
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Figur 9 Exempel på utformning av skyddsvall [1]. 

Skydd mot urspårning kan åstadkommas med andra metoder än de som anges ovan, 

exempelvis med en lastupptagande mur. Dimensioneringen ska ske specifikt för 

aktuellt fall [1].  

3.4.2 BRANDSKYDDAD FASAD 

När brandskyddad fasad tillsammans med ett skyddsavstånd utgör de 

säkerhetshöjande åtgärderna som möjliggör avsedd markanvändning, ska ytterväggen 

utformas enligt nedan: 

 

▪ Fasad och yttervägg utförs av obrännbart material. Puts på cellplast är inte 

tillåtet. Ytterväggen ska uppfylla lägst brandteknisk klass EI 30. 

 

▪ Fönster som vetter mot transportleden ska utföras i lägst brandteknisk klass 

EW 30. Fönster mot transportleden får endast vara öppningsbara med verktyg, 

nyckel eller liknande. 

 

▪ Takfot mot transportleden ska utföras i lägst brandteknisk klass EI 30 [1].  
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4 SLUTSATS OCH DISKUSSION 

Riskutredningen visar att planområdets risknivå är acceptabelt låg givet att 

bebyggelsen planeras utifrån de rekommenderade skyddsavstånden som återges i 

Figur 6.  

 

Markanvändning i bebyggelsezon D kan möjliggöras 35 meter från närmaste spårkant, 

om inga säkerhetshöjande åtgärder vidtas. Om byggnaderna utförs med brandfasad, 

kan avståndet reduceras till 10 meter eller där dike finns kan avståndet reduceras till 

20 meter från dikets mitt, se kapitel 3.4 för en beskrivning av åtgärderna. Redovisade 

skyddsavstånd avser yttre gräns för när säkerhetshöjande åtgärder ska vidtas, detta 

innebär exempelvis att invallning ska tillämpas för området mellan 20 och 35 meter.  

 

Riskerna till följd av transporter med farligt gods beror på både sannolikheten för att 

en olycka inträffar och konsekvenserna av en olycka. Sannolikheten är beroende av 

antalet olyckor som inträffar på den aktuella linjedelen medan konsekvenserna är 

beroende på vad som transporteras. En riskbedömning är därför förknippad med ett 

flertal osäkerheter som behöver beaktas vid valet av skyddsavstånd eller 

säkerhetshöjande åtgärder. I riktlinjerna [1] beskrivs den metodik som har tillämpats 

för att bedöma lämpliga skyddsavstånd och valet av säkerhetshöjande åtgärder.  

 

För att bland annat kunna upprätthålla trafiksäkerhet och kunna utföra tillsyn, drift och 

underhåll kan andra krav på bebyggelsefria avstånd intill järnvägen behöva beaktas, se 

kapitel 3.3.  

 

För att skapa en boendemiljö som förväntas tilltala turister bör skyddsavståndet uppgå 

till minst 30 meter. Ifall ett skyddsavstånd på 35 meter tillämpas finns det inte några 

krav på säkerhetshöjande åtgärder till följd av en acceptabel risknivå och samtidigt 

uppfylls kravet på skyddsavstånd för byggande intill järnväg.   
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