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Sammanfattning  

Denna miljökonsekvensbeskrivning har upprättats i syfte att beskriva relevanta 

miljökonsekvenser av de tre förslagna detaljplanealternativen för fastigheten Växjö 10:35.  

Planområdet är beläget i centrala Växjö och utgörs idag till största del av asfalterad 

markparkering. Syftet är att planlägga området för bostäder, parkeringshus och 

centrumändamål. I anslutning till planområdet finns bostadsområde, skolverksamhet, 

verksamhetsområde och i sydlig riktning järnvägsområde.  

Miljöaspekterna som vid samrådet bedömts ska belysas särskilt i 

miljökonsekvensbeskrivningen är trafikbuller från järnväg- och vägtrafik, förorenad mark 

och risker från järnväg. Vidare redovisas också övriga konsekvenser i form av påverkan 

på luftkvalitet, vattenkvalitet, kulturmiljö, grundvatten, riksintresset för järnväg samt 

sociala aspekter. Skadeförebyggande åtgärder redovisas under respektive miljöaspekt i 

den mån sådana anses vara relevanta.  

Under förutsättning att rekommenderade skadeförebyggande åtgärder genomförs 

bedöms planförslagen inte medföra några nämnvärda effekter avseende miljöaspekterna 

trafikbuller och risker från järnväg oavsett alternativ. Avseende förorenad mark, 

vattenkvalitet och sociala aspekter bedöms planförslagen (samtliga alternativ) medföra 

positiva miljöeffekter.  
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1 Inledning 

1.1 Bakgrund och syfte 

Denna miljökonsekvensbeskrivning (MKB) har upprättats i syfte att beskriva relevanta 

miljökonsekvenser av föreslagna detaljplanealternativ för Växjö 10:35. En MKB till en detaljplan 

ska i enlighet med 6 kap. miljöbalken upprättas om en detaljplan kan antas medföra en 

betydande miljöpåverkan avseende en eller flera miljöaspekter.  

Syftet med samtliga alternativ för detaljplanen är densamma, att skapa förutsättningar för ett 

nytt stadskvarter med bostäder, parkeringshus och centrumfunktioner inom en del av 

fastigheten Växjö 10:35, tillhörande stadsdelen Väster i Växjö. Stora delar av marken är idag 

planlagd och används som markparkering. Miljökonsekvensbeskrivningen behandlar tre olika 

alternativ. Detta för att APP Properties och VöFAB att i ett senare skede ha möjlighet att 

bestämma sig för det lämpligaste alternativet för exploatering. Då miljöbedömning av samtliga 

alternativ genomförts i och med framtagandet av miljökonsekvensbeskrivningen kan 

miljöbedömningarna vägas in i valet av det slutliga alternativet för utformning av 

detaljplaneområdet. 

1.2 Avgränsningar 

1.2.1 Geografi 

Beskrivningen av miljöeffekter för de tre alternativen och nollalternativet (se avsnitt 4.2) 

avgränsas geografiskt till planområdet och dess närområde.  

1.2.2 Tid 

Bedömningen av miljöeffekter görs för en tidpunkt då markanvändningen i föreslagen detaljplan 

kan antas vara genomförd fullt ut (år 2030). Avseende buller från järnväg har en senare 

tidshorisont valts, för att bullerutredningen ska kunna ta hänsyn till järnvägstrafik när 

ombyggnad till dubbelspår kan antas vara genomförd (ca år 2040). Miljöeffekter under 

arbetstiden beskrivs översiktligt.  

1.2.3 Miljöaspekter 

Inför framtagandet av detaljplanealternativen har ett samråd hållits med Länsstyrelsen i 

Kronobergs län m. fl. där innehållet i MKB:n har avgränsats. Planförslagen har antagits kunna 

medföra en betydande miljöpåverkan avseende följande miljöaspekter; 

• Trafikbuller  

• Förorenad mark 

• Risker från järnväg 

• Kulturmiljö 
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Konsekvenser avseende dessa miljöaspekter beskrivs i avsnitt 5. Utöver de listade miljö-

aspekterna, görs även en redovisning av övriga relevanta miljöaspekter i avsnitt 5. 

2 Metod  

I denna miljökonsekvensbeskrivning avhandlas de miljöaspekter som har bedömts vara 

relevanta för detaljplanen. För varje miljöaspekt beskrivs och bedöms detaljplanens effekter på 

miljön (miljöeffekter). Ett exempel på en miljöeffekt är de ljudnivåer (bullernivåer) som förväntas 

uppstå då detaljplanen tas i anspråk. För varje miljöaspekt görs en bedömning av vilka miljö-

konsekvenser som förväntas uppstå. Exempelvis: miljökonsekvenser av buller kan bestå av 

negativ påverkan på människors hälsa (störd sömn, påverkan på blodtryck med mera). 

2.1 Bedömningsskala 

De olika miljöaspekterna bedöms utifrån bedömningsskalan i tabell 1.  

Tabell 1. Bedömningsskala som använts av Sweco vid bedömning av miljöeffekter och konsekvenser i 

miljökonsekvensbeskrivningen. 

Stora positiva miljöeffekter 

Positiva effekter på riksintressen eller andra 
intressen som gäller på EU-nivå (till exempel 
Natura 2000-områden, sänkning under miljö-
kvalitetsnorm). 

Positiva effekter på riksintressen eller värden av 
nationell eller regional betydelse. 

Positiva miljöeffekter 
Positiva effekter på värden av kommunal 
betydelse. 

Inga nämnvärda miljöeffekter 
Positiva eller negativa effekter på värden av 
mindre eller lokal betydelse. 

Negativa miljöeffekter 
Negativa effekter på värden av kommunal 
betydelse.  

Stora negativa miljöeffekter 

Negativa effekter på riksintressen eller andra 
intressen som gäller på EU-nivå (till exempel 
Natura 2000-områden, överskridande av 
miljökvalitetsnormer). 

Negativa konsekvenser på riksintressen eller 
värden av nationell eller regional betydelse. 

 

2.2 Miljökvalitetsmål 

Till grund för bedömningen av miljökonsekvenser används även relevanta miljökvalitetsmål. En 

redovisning av hur planförslagen inverkar på möjligheten att uppnå relevanta miljökvalitetsmål 

redovisas i avsnitt 6.  
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3 Planområdet idag 

3.1 Allmän beskrivning 

Planområdet, se figur 1 nedan, är beläget i centrala Växjö och gränsar i nordlig riktning mot ett 

bostadsområde, i väst mot skolverksamhet och österut mot bostads- och verksamhetsområden 

(framförallt kontorsverksamhet). Strax söder om planområdet passerar järnvägen.  

 

Figur 1. Planområdet (ungefärligt markerat med röd linje). Bild: Metria (ortofoto) 

Planområdet utgörs till största delen av asfalterad markparkering. Planområdet är ett före detta 

järnvägsområde och det har förekommit service och underhåll av motorvagnar såsom oljebyten 

och smörjning. Även tankning av diesel till bussar har utförts inom området.   

Jordarterna inom planområdet utgörs av isälvssediment och den dominerande bergarten är 

kalksten, sandsten, märgelsten (paleocen till eocen) samt kalksten, sandsten och lera (krita). 

Jordlagret utgörs av inhomogen fyllning med övergång till sandlager och sedan till siltig 

sandmorän på ca 4,5 till 6,5 meter under markytan (Sweco 2018a).  

4 Alternativa planförslag 

Samtliga planförslag innebär planläggning för bostadsändamål, parkeringsanläggning och 

centrumändmål. I både alternativ A, B och C planeras byggnad 1 och 2 (se figur 4 och 5 

nedan), vilka utgör bostäder, att byggas.  
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I byggnad 1 planeras fyra våningar med bostäder och ca 14 lägenheter och i byggnad 2 

planeras bostäder med fyra till 6 våningar och ca 44 lägenheter. På källarvåningen kommer det 

att finnas förråd för de boende i respektive byggnad.  

Byggnad 3 kommer enligt förslagen utgöra parkeringshus med ca 640 parkeringsplatser. 

Parkeringar i kommer byggas i 4-5 plan över och ovan mark. I den södra delen av byggnaden 

kommer parkeringar att byggas ett och ett halvt våningsplan under marknivå medan det i norra 

halvan kommer byggas parkeringar i ett våningsplan under marknivå. Parkeringarna kommer att 

byggas både för kvarterens behov men också för allmänheten. 

Planområdet gränsar till riksintresset för kommunikation (järnväg) vilket gör att bebyggelsen 

kommer placeras med respektavstånd till spårområdet. Planerade bostäder placeras 30 meter 

från närmaste spårmitt och parkeringshus med förråd/teknikutrymmen på markplan närmast 

järnvägen placeras ca 18-19 meter från närmaste spårmitt. Det kommer ske angöring till 

området med lokalgata och vändplats samt cykelstråk som knyter planområdet mot centrum.  

Allmän cykelparkering planeras anläggas längs med järnvägen och i anslutning till gång- och 

cykelvägar. Nedan redovisas de olika alternativen för byggnation inom planområdet.  

 

4.1 Planförslag – Alternativ A 

Planförslag A innebär förutom byggnad 1, 2 och 3 även byggnation av byggnad 4 (se figur2 

nedan).  

I byggnad 4 planeras byggnation i fem våningar där fyra våningsplan utgör bostäder i ca 48 

lägenheter och verksamhetsyta och cykelparkering för ca 300 cyklar på markplan. I 

våningsplanet under mark planeras förråd till bostäderna i byggnaden.  

 
Figur 2.  Exempelskiss på de olika byggnaderna i planförslag alternativ A. Bild: LBE Arkitekt  
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4.2 Planförslag – Alternativ B 

I alternativ B planeras förutom byggnad 1,2 och 3 även byggnation av ytterligare ett 

parkeringshus i byggnad 5 och bostäder i byggnad 6 (se figur 3 nedan).  

Parkeringshuset i byggnad 5 gör plats för ca 240 parkeringsplatser i 5 plan, varav ett under 

mark. Alternativ B skulle innebära att de två parkeringshusen i byggnad 3 och 4 sammanlagt 

skulle kunna göra plats för ca 950 parkeringsplatser. 

I byggnad 6 planeras ca 33 lägenheter i 9 plan. Mellan byggnad 3 och 5 planeras 

cykelparkering för ca 300 cyklar. 

 

 

Figur 3. Exempelskiss på de olika byggnaderna i planförslag alternativ B. Bild: LBE Arkitekt 
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4.3 Planförslag – Alternativ C 

Alternativ C innebär ingen synlig skillnad mot alternativ A eller B. Alternativet innebär att ett 

parkeringsplan byggs under mark mellan byggnad 2 och 3 (se figur 4 nedan). Ovanpå detta 

plan kommer en grönyta att anläggas. Alternativ C kan kombineras med både alternativ A och 

B.  

 
Figur 4. Alternativ C, där placering av byggnad 2 och 3 framgår.  

4.4 Nollalternativet 

Enligt 6 kap 11 § miljöbalken ska en miljökonsekvensbeskrivning tillhörande en detaljplan 

innehålla en beskrivning av miljöförhållandena och miljöns sannolika utveckling om detaljplanen 

inte genomförs, oftast benämnt ”nollalternativ”.  

Om inget av planförslagen genomförs, innebär nollalternativet att nuvarande markanvändning, 

som till största del utgörs av asfalterad markparkering, kvarstår. För att möta de behov som 

Växjös befolkningsutveckling för med sig innebär nollalternativet att behovet av ytterligare 

bostäder och parkeringshus måste tillgodoses någon annanstans.  

4.5 Övriga alternativ 

Syftet med valet av fastigheten Växjö 10:35 är att utnyttja områdets centrala läge i staden för att 

förena två intressen, dvs intresset för att bygga parkeringshus för bilar och cyklar respektive 

intresset för att bygga bostäder i ett centralt läge i staden. Planförslagen som helhet förutsätter 

det centrala läget som fastighet Växjö 10:35 har och detta centrala läge är svårt att 

åstadkomma på andra håll. Sammantaget bedöms inget rimligt alternativ till det aktuella läget 

för planförslagen föreligga. 
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5 Betydande miljöeffekter och konsekvenser 

I det här avsnittet analyseras de miljöaspekter där betydande miljöeffekt (även positiv sådan) 

inte har kunnat uteslutas under förarbetet inför denna miljökonsekvensbeskrivning (MKB). I 

förarbetet identifierades följande miljöaspekter som sådana:  

• Trafikbuller  

• Förorenad mark 

• Risker från järnväg 

5.1 Trafikbuller 

5.1.1 Förutsättningar 

Buller inom planområdet uppstår främst till följd av den befintliga järnvägen, men även av 

biltrafik. Planområdet omgärdas av bostadshus, skolverksamhet och verksamhetsområde. 

En utredning av buller från väg- och järnvägstrafik med lämpliga skadeförebyggande åtgärder 

har genomförts för ett framtida trafikscenario år 2030/2040 (WSP 2019). År 2030 utgör 

prognosår för vägtrafiken och år 2040 har valts som prognosår för järnvägstrafiken, eftersom 

det då kan antas att ombyggnad till dubbelspår har skett. Bullerutredningen omfattar således ett 

scenario där järnvägstrafiken bedrivs på dubbelspår år 2040.  

Riktvärden 

För nybyggnation av bostäder gäller trafikbullerförordningen SFS 2015:216. Förordningen 

innehåller riktvärden för buller utomhus från spårtrafik, vägar och flygplatser vid bostäder. 

Riktvärdena i förordningen ska tillämpas i detaljplaneärenden som påbörjats fr.o.m. 2 januari 

2015.  

Följande riktvärden för trafikbuller bör normalt inte överskridas vid nybyggnation av 

bostadsbebyggelse eller vid nybyggnation eller väsentlig ombyggnad av trafikinfrastruktur: 

• 60 dBA ekvivalent ljudnivå vid en bostadsbyggnads fasad 

• 50 dBA ekvivalent ljudnivå samt 70 dBA maximal ljudnivå vid uteplats i anslutning till 

bostad 

• 65 dBA ekvivalent ljudnivå vid fasad för bostad om högst 35 kvadratmeter 

Om riktvärdet för ekvivalent ljudnivå vid en bostadsbyggnads fasad ändå överskrids bör minst 

hälften av bostadsrummen i en bostad vara vända mot en sida där 55 dBA ekvivalent ljudnivå 

inte överskrids vid fasad, och minst hälften av bostadsrummen vara vända mot en sida där 70 

dBA maximal ljudnivå inte överskrids nattetid vid fasad.  

Enligt Boverkets byggregler Avsnitt 7 Bullerskydd i utrymme för sömn, vila eller daglig samvaro 

bör maximal ljudnivå nattetid inte överskrida 45 dBA. Även när det inte finns krav på maximal 

ljudnivå vid fasad, på grund av höga maximala ljudnivåer, måste hänsyn tas till dimensionering 

av fasader för att uppfylla Boverkets krav för maximal ljudnivå inomhus.  
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Enligt trafikbullerförordningen får den maximala ljudnivån på uteplats (70 dBA) om den 

överskrids, endast göra det högst fem gånger per timme under perioden kl. 06-22 och då med 

10 dB som mest. 

5.1.2 Miljöeffekter och konsekvenser  

Redovisningen i detta avsnitt utgår från resultaten i den genomförda bullerutredningen (WSP 

2020), se bilaga 1. Bullerutredningen behandlar endast alternativ A och B då det inte planeras 

några bostäder eller platser som folk vistas i under lägre tid i alternativ C.    

 

Utredningen visar att samtliga fasader på alla planerade bostadshus i planalternativ A och B 

uppfyller riktvärdet för ekvivalent ljudnivå från både väg- och järnvägstrafik och att 

parkeringshusen (byggnad 3 i alternativ A) och byggnad 3 och 5 i alternativ B) avskärmar ljudet 

från järnvägen, som medför lägre ljudnivåer i bostadsområdet.  

 

Utredningen visar också att utan särskilda åtgärder mot buller, överskrids riktvärdet för maximal 

ljudnivå vid uteplats på en del ställen inom planområdet, vilket medför bullerstörning för den 

planerade bostadsmiljön med möjliga negativa miljökonsekvenser för människors hälsa. Under 

förutsättning att planering av uteplatser på lämpliga platser och att nämnda skadeförebyggande 

åtgärder genomförs, som möjliggör att riktvärden på uteplats kan hållas, bedöms ljudmiljön bli 

acceptabel och inte ge upphov till nämnvärda miljöeffekter oavsett alternativ. 

Nedan redovisas specifika bulleraspekter för planalternativ A respektive B. 

 

5.1.2.1   Alternativ A 

På området mellan parkeringshuset och bostäderna beräknas maximala ljudnivåer överskrida 

riktvärdet 70 dBA från förbipasserande tåg. Detta innebär att det kan behövas ytterligare 

åtgärder om en gemensam uteplats ska anordnas. Norr om byggnad 2 uppfylls riktvärdet 

gällande uteplats och där finns således förutsättningar för att planera en gemensam uteplats. 

Maximala ljudnivåer beräknas vara upp till 90 dBA och för hus 4 även något över 90 dBA. På 

innergården till byggnad 4 beräknas i bullersimuleringen även riktvärdet 70 dBA överskridas. 

Detta tros dock bero på en begränsning i beräkningsmetoden, vilket WSP bedömer gör det 

rimligt att anta att bullernivåerna i praktiken ändå maximalt kommer att ligga under 70 dBA och 

att en gemensam uteplats därför skulle kunna anordnas på innergården. På grund av 

ljudnivåerna bedöms det dock inte lämpligt att anordna uteplatser runt byggnad 4 utan 

ytterligare bullerskyddande åtgärder. 

För hus 1 uppfylls riktvärdet 70 dBA på husets södra gavel vilket möjliggör en gemensam 

uteplats på denna plats. 
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5.1.2.2   Alternativ B 

På området mellan parkeringshuset och bostäderna beräknas maximala ljudnivåer överskrida 

riktvärdet 70 dBA. Norr om hus 2 uppfylls riktvärdet gällande uteplats och där finns således 

förutsättningar för att planera en gemensam uteplats på denna plats. 

Maximala ljudnivåer överskrider riktvärdet 70 dBA runt hela hus 6, förutom på en liten yta norr 

byggnaden. Detta innebär att det behövs ytterligare åtgärder om en gemensam uteplats ska 

anordnas där. 

För hus 1 uppfylls riktvärdet 70 dBA endast vid husets södra gavel. Detta innebär att det finns 

förutsättningar för att skapa en gemensam uteplats vid denna gavel.  

 

5.1.2.3   Sammantagen bedömning 

Utredningen visar att samtliga fasader på alla planerade bostäder i planalternativ A och B 

uppfyller riktvärdet för ekvivalent ljudnivå från både väg- och järnvägstrafik och att 

parkeringshusen (byggnad 3 i alternativ A) och byggnad 3 och 5 i alternativ B) avskärmar ljudet 

från järnvägen, som medför lägre ljudnivåer i bostadsområdet.  

 

Utredningen visar också att utan särskilda åtgärder mot buller, överskrids riktvärdet för maximal 

ljudnivå vid uteplats på en del ställen inom planområdet, vilket medför bullerstörning för den 

planerade bostadsmiljön med möjliga negativa miljökonsekvenser för människors hälsa. Under 

förutsättning att planering av uteplatser på lämpliga platser och att nämnda skadeförebyggande 

åtgärder genomförs, som möjliggör att riktvärden på uteplats kan hållas, bedöms ljudmiljön bli 

acceptabel och inte ge upphov till nämnvärda miljöeffekter oavsett alternativ. 

5.1.3 Skadeförebyggande åtgärder  

För de byggnader som är utsatta för höga maximala ljudnivåer kommer det att krävas en tung 

ytterväggskonstruktion och fönster med höga krav på ljudreduktion vilket kan innebära att 

inåtgående fönster med separata bågar krävs. Särskild hänsyn kommer att ske vid 

dimensionering av fasader för att klara Boverkets byggregler för maximal ljudnivå inomhus. För 

att klara riktvärdena för inomhusbuller nattetid behövs det i lägenheter och rum som högst har 

70 dBA maximal ljudnivå utomhus endast standardkonstruktioner på både yttervägg och 

fönster. Men för rum med högre maximal ljudnivå utomhus än 70 dBA krävs i regel fönster med 

förhöjt reduktionstal för att klara 45 dBA inomhus nattetid. Det rekommenderas också i 

bullerutredningen att ytterväggen ska ha minst 5–10 dB högre reduktionstal än fönstren.  

 

Friskluftsförsörjningen bör, om möjligt, ske med hjälp av mekanisk ventilation för att minska 

risken för att ljudet tar sig in i byggnaden via ventilationen. 

 

För att uppfylla riktvärden för uteplats kommer dock ytterligare bullerskyddande åtgärder 

behöva utredas inför byggnation. Detta gäller för både alternativ A och B. Då de maximala 
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ljudnivåerna för alternativ A har beräknats upp till 90 dBA vid byggnad 4 planeras balkonger och 
uteplatser inte mot dessa fasader.  

 

Boende på Storängsgatan bör däremot kunna uppleva att ljudmiljön förbättras något från 

dagsläget då byggnaderna i de båda alternativen avskärmar ljudet från järnvägen och att 

parkeringshusen dämpar visst trafikbuller från parkeringen jämfört mot den utomhusparkering 

som finns på platsen idag.  

 

5.2 Förorenad mark och masshantering 

5.2.1 Förutsättningar 

Planområdet är ett före detta järnvägsområde där det förekommit service och underhåll av 

motorvagnar såsom oljebyten och smörjning. Det har även utförts dieseltankning av bussar 

inom området. Under en period har även upplag av impregnerade slipers förekommit. Jorden 

inom området är bitvis utfylld med diverse fyllnadsmassor som underlagras av sand och siltig 

sandmorän.   

Miljötekniska markundersökningar har utförts inom området åren 1995, 1997, 2000 och 2010 

och dessa visar att området punktvis är förorenat med metaller, PAH:er och alifatiska kolväten. 

Den senaste undersökningen genomfördes 2018 (Sweco 2018b). Undersökningen omfattade 

provtagning av jord och grundvatten avseende ytor som misstänktes kunna vara förorenade till 

följd av tidigare och nuvarande markanvändning, se figur 5 nedan. Undersökningen visar att 

området innehåller ställvis förhöjda halter avseende metaller i jord och att grundvattnet 

innehåller förhöjda halter av PAH-H.  

Planområdet ska uppfylla Naturvårdsverket generella riktvärden för känslig markanvändning 

(KM). Dock kan viss yta närmast banvallen kan istället komma att behöva omfattas av 

platsspecifika riktvärden, dels på grund av planerad markanvändning (parkeringshus), men 

också på grund av risker förknippade med markarbeten närmast banvallen. 
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Figur 5. Undersökningsområde (markerat med röd linje) och provtagningspunkter (utdrag från Sweco 2018) 

5.2.2 Miljöeffekter och konsekvenser  

Utifrån genomförda miljötekniska markundersökningar, går det i dagsläget inte att utesluta en 

risk för negativa effekter på människors hälsa eller miljö. Viss miljöpåverkan sker också under 

byggnationstiden från maskiner för schakt och transporter av massor till mottagningsanläggning, 

och även vid behandlingen som sker där. Men vid genomförande av redovisade 

skadeförebyggande åtgärder så kan planförslagen också medföra positiva miljöeffekter, 

eftersom området i huvudsak kommer att uppfylla gällande krav för bostadsändamål enligt 

avsnitt 5.2.1. Planförslagen bedöms därför inte medföra några nämnvärda negativa 

konsekvenser avseende aspekten förorenad mark. Nedan redovisas uppskattad mängd 

förorenade massor. Notera att dessa mängder endast är en uppskattning utifrån genomförda 

provtagningar.  

 

5.2.2.1  Masshantering 

Vid beräkning av massor som kan behöva transporteras bort till avfallsanläggning har en grov 

uppskattning gjorts. Mängden massor kan därför både bli större och mindre beroende på vad 

kontrollproverna som tas ut vid arbetena visar vid analys. Beräkningen av massor för 

borttransport har endast gjorts för massor som kommer att behöva transporteras bort till följd av 

arbeten med byggandet av parkeringshus/en. Någon uppskattning av massor som behöver 

transporteras bort till följd av byggandet av bostadshus har ännu inte gjorts.  
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Utifrån tidigare utförda undersökningar i området bedöms nedan angivna fyllnadsmassor som 

kan uppstå vid byggandet av parkeringshus/en kunna vara förorenade och överskrida halterna 

för MKM.  Dessa massor bör därför inte återanvändas inom området och därför transporteras till 

tillståndsgiven mottagningsanläggning. 

 

Tabell 2. Uppskattade mängder massor överskridande MKM för borttransport vid parkeringshus 

Alternativ Mängd 

Alternativ A 1817 m3 

Alternativ B 1030 m3 

Alternativ C 430 m3 

 

Massor som bedöms underskrida MKM men som behöver transporteras bort för att göra plats åt 

källarplan på parkeringshus/en redovisas nedan. Massor som uppkommer till följd av byggandet 

av bostadshus tillkommer. 

 

Tabell 3. Uppskattade mängder massor underskridande MKM för borttransport vid parkeringshus 

Alternativ Mängd 

Alternativ A 13800 m3 

Alternativ B 7850 m3 

Alternativ C 7500 m3 

 

En uppskattning av mängden massor (kringfyllnad av ledningar, jord och makadam) som 

behöver tillföras vid byggnation av de olika planalternativen har gjorts och redovisas nedan. 

Mängden uppskattade massor beror på den slutliga utformningen av byggnaderna och 

anordningar inom planområdet och kan därför komma att skilja sig något mot uppskattningen 

som redovisas i miljökonsekvensbeskrivningen. Massor som uppkommer till följd av byggandet 

av bostadshus tillkommer. 

 

Tabell 4. Uppskattning av massor som bedöms behöva tillföras området 

Alternativ Mängd 

Alternativ A 3435 m3 

Alternativ B 2390 m3 

Alternativ C 1500 m3 
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5.2.3 Skadeförebyggande åtgärder  

Kompletterande punkter bedöms behöva undersökas närmast järnvägsspåret innan byggnation 

(se rosa parti i nederkanten av figur 6). Vid anläggningsarbetet för byggnaderna ska det vid 

markarbeten göras uttag av kontrollprover i schaktväggar, schaktbotten och schaktmassor för 

att säkerställa att området uppfyller gällande nivåer för känslig markanvändning enligt 

Naturvårdsverkets rapport 5976, enligt avsnitt 5.2.1. och att massorna som transporteras från 

området klassas innan transport sker till en avfallsanläggning som har tillstånd att ta emot 

avfallet. Transport av massor görs av transportör med tillstånd till transport av icke-farligt och i 

det fall det behövs farligt avfall. 

 

5.3 Risker från järnväg  

5.3.1 Förutsättningar 

En detaljerad riskbedömning har genomförts för kvarteret Fabriken (WSP 2018) avseende 

transport av farligt gods på järnväg. Risker som har identifierats är urspårning av gods- eller 

persontåg och risk för brand.  

Söder om planområdet passerar Kust-till-kustbanan och det planeras en utbyggnad av Kust-till-

kustbanan till dubbelspårig järnväg, enligt en förstudie av Trafikverket (Trafikverket, 2011). 

Enligt trafikdata för framtida spårlägen prognos år 2040 kommer det passera ca 5 godståg per 

dygn.   

Planerad bebyggelse intill framtida spårlägen för järnvägen utgörs av bostäder placerade 30 

meter från närmsta spårmitt och parkeringshus med förråd/teknikutrymmen på markplan 

närmast järnväg placerad ca 18 meter från närmaste spårmitt.   

5.3.2 Miljöeffekter och konsekvenser  

Om inga skadeförebyggande åtgärder vidtas, föreligger i planförslagen risk för skada och 

negativa konsekvenser för människors hälsa vid en eventuell olycka på järnvägen i form av 

urspårning eller kollision utmed planområdet. Konsekvenser för människors hälsa kan dels 

uppstå genom själva kollisionen/urspårningen, dels till följd av brand och utsläpp av hälso-

skadliga ämnen från det gods som transporteras på ett tåg inblandat i en eventuell olycka. 

Under förutsättning att ovanstående skadeförebyggande åtgärder vidtas, bedöms inga 

nämnvärda konsekvenser uppstå oavsett val av planförslag.  

5.3.3 Skadeförebyggande åtgärder  

Enligt riskbedömningen krävs nedan redovisade åtgärder för att risknivåerna inom planområdet 

ska bli acceptabla. 

• Eftergivande konstruktion. Yttervägg till förråd/teknikutrymmen närmast järnväg på 

markplan (plan 1) utformas med eftergivande konstruktion som tar upp lasterna vid 

påkörning av tågvagn så att ras av intilliggande våningsplan förhindras.  
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• Byggnadstekniskt brandskydd. Ytterväggar mot järnväg utförs i lägst brandteknisk 

klass EI 30 och fönster i lägst klass EW 30 under förutsättning att ytterväggarna utförs 

enligt gällande föreskrifter från Boverket vad gäller krav på att begränsa risken för 

brandspridning via fasad. Åtgärden avser endast ytterväggar till bostäder som vetter 

mot järnväg.   

• Placering av friskluftsintag. Friskluftsintag placeras högt på den sida av byggnad som 

vetter bort från järnväg.   

 

5.4 Luftkvalitet 

5.4.1 Förutsättningar 

Sweco har för miljökonsekvensbeskrivningen tagit fram en luftutredning (Sweco 2019a), där 

man med hjälp av spridningsberäkningar undersökt hur närbelägna vägar påverkar luftmiljön för 

det planerade området. Beräkningarna utfördes enligt de amerikanska miljömyndigheternas 

(US-EPA) godkända modellkoncept AERMOD.  

Utredningen visar att de simulerade halterna av PM10, NO2 och bensen är lägre än de 

gränsvärden som framgår av gällande miljökvalitetsnormer enligt luftkvalitetsförordningen 

(2010:477), inom hela det planlagda området och för det givna trafikscenariot.  

Preciseringen i miljömålet frisk luft tangeras för PM10 i simuleringen, framförallt på och i 

anslutning till Södra järnvägsgatan, dock inte på området där bostäder planeras. 

Bakgrundskoncentrationen av PM10 i området är 11,7 µg m-3, vilket också betyder att de 

simulerade källornas påverkan på luftmiljön i det planlagda området är relativt liten. 

5.4.2 Miljöeffekter och konsekvenser  

Utredningen visar att de simulerade halterna av PM10, NO2 och bensen är lägre än de 

gränsvärden som framgår av gällande miljökvalitetsnormer enligt luftkvalitetsförordningen 

(2010:477), inom hela det planlagda området och för det givna trafikscenariot.  

Preciseringen i miljömålet frisk luft tangeras för PM10 i simuleringen, framförallt på och i 

anslutning till Södra järnvägsgatan, dock inte på området där bostäder planeras. 

Bakgrundskoncentrationen av PM10 i området är 11,7 µg m-3, vilket också betyder att de 

simulerade källornas påverkan på luftmiljön i det planlagda området är relativt liten. 

Den simulerade halten av bensen från trafiken i spridningsberäkningarna är flera 

storleksordningar under gränsvärdet i miljökvalitetsnormen. Sammanfattningsvis bedöms 

gränsvärdena i miljökvalitetsnormerna kunna innehållas i det nya bostadsområdet och inget av 

planförslagen bedöms påverka människors hälsa eller miljön nämnvärt. Sammanfattningsvis 

bedöms gränsvärdena i miljökvalitetsnormerna kunna innehållas i det nya bostadsområdet. 

Transporter som sker vid byggnationen bedöms inte påverka luftkvaliteten på ett betydande 

sätt. 
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5.4.3 Skadeförebyggande åtgärder  

Inga skadeförebyggande åtgärder föreslås. 

 

5.5 Vattenkvalitet 

5.5.1 Förutsättningar 

Stora delar av planområdet är idag hårdgjorda/täckta med asfalt. Genom planområdet löper 

kommunala huvudledningar för spillvatten, dricksvatten- och dagvatten (se figur 6 nedan). 

Dagvatten från parkeringsytor och vägar inom planområdet tas omhand av ett system av 

dagvattenledningar och brunnar.  

 

Figur 6. Befintliga ledningar inom och kring planområdet (grön ledning: dagvatten, blå ledning: dricksvatten och röd 

ledning: spillvatten)  
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Den primära recipienten för planområdet är Växjösjön SE630502-143932. Uppgifterna 

om Växjösjön har hämtats ur databasen VISS (VattenInformationsSystem Sverige). 

Generellt sett gäller som miljökvalitetsnorm att alla ytvatten ska ha god ekologisk status 

samt god kemisk ytvattenstatus från år 2015. Avseende kemisk ytvattenstatus finns 

allmänna undantag gällande kvicksilver och kvicksilverföreningar samt polybromerade 

difenyletrar (PBDE), som har bedömts överskrida gällande gränsvärden i alla 

vattenförekomster i Sverige. Av denna anledning har det utformats mindre stränga krav 

för dessa föroreningar, då problemet bedömts ha en sådan omfattning och karaktär att 

det i dagsläget saknas tekniska förutsättningar att åtgärda det. Enligt miljökvalitetsnormen 

får halterna av de undantagna ämnena inte öka jämfört med de halter som rådde i 

december 2015. 

Växjösjön ligger inom Mörrumsåns avrinningsområde och är kraftigt övergödd. Sjön har i 

dagsläget konstaterats ha otillfredsställande ekologisk status med avseende på 

växtplankton och bottenfauna. Växjösjön har fått i uppskov till år 2027 med att uppnå god 

ekologisk status.  

Vad gäller sjöns kemiska status, uppnås inte god status i dagsläget med anledning av 

parametrarna kvicksilver och PBDE. Bortsett från dessa parametrar är den kemiska 

statusen god. 

5.5.2 Miljöeffekter och konsekvenser  

En dagvatten- och VA-utredning har genomförts för planområdet (Sweco 2019b). 

Förutsättningar för omhändertagande av dagvatten blir bättre än i dagsläget, då stora 

delar av planområdets yta är asfalterad. Dagvattnet som uppkommer inom planområdet 

kan, precis som i dagsläget, förväntas ha ett föroreningsinnehåll som präglas av 

trafikrelaterade föroreningar, exempelvis tungmetaller, olja och partiklar från bildäck och 

asfalt. Genom att parkering i samtliga planförslag placeras inomhus minskar 

föroreningsinnehållet i dagvattnet, jämfört med att ha parkeringsytor utomhus.   

Swecos utredning (Sweco 2019b) visar att byggnation enligt planförslag A och B skulle 

kunna minska andelen hårdgjord yta i området genom en välplanerad utemiljö med 

vegetation i form av gräs och annan växtlighet (se tabell 2 och 3 nedan). En större andel 

gröngjord yta minskar mängden dagvatten som behöver avledas till Växjösjön. 

Genomförande av något av planförslagen bedöms därför kunna medföra positiva effekter 

avseende tillförsel av föroreningar via dagvattnet till recipienten jämfört med dagsläget. 

Detta också då parkering sker under tak. Planförslagen bedöms således inte försvåra att 

gällande miljökvalitetsnormer i Växjösjön uppnås. Alternativ C bedöms vara bättre än 

nollalternativet, dock kan fördröjningen antas bli något sämre än om bara alternativ A 

eller B byggs då parkeringshuset kommer att byggas under mark. Mängden dagvatten 

som avleds från området skiljer sig dock inte nämnvärt från alternativ A och B då en 

grönyta kommer anläggas ovanpå taket till parkeringshuset. 
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Regnintensitet 

(l/s*ha)     

Ared Före 

exploatering      

Ared Efter 

exploatering 

Flöde l/s Före 

exploatering 

Flöde l/s Efter 

Exploatering 

134,1 (2 år) 1,172 0,8966 157,2 120,2 

227,9 (10 år) 1,172 0,8966 267,1 204,3 

388,3 (50 år) 1,172 0,8966 455,1 348,1 

488,7 (100 år) 1,172 0,8966 572,8 438,2 

Tabell 2. Alternativ A Beräkningsresultat dagvattenflöde från fastighet 

 

Regnintensitet 

(l/s*ha)     

Ared Före 

exploatering      

Ared Efter 

exploatering 

Flöde l/s Före 

exploatering 

Flöde l/s Efter 

Exploatering 

134,1 (2 år) 1,172 0,9587 157,2 128,5 

227,9 (10 år) 1,172 0,9587 267,1 218,5 

388,3 (50 år) 1,172 0,9587 455,1 372,3 

488,7 (100 år) 1,172 0,9587 572,8 468,5 

Tabell 3. Alternativ B Beräkningsresultat dagvattenflöde från fastighet 

 

5.5.3 Skadeförebyggande åtgärder  

Planering av grönytor kan minska fördröja mängden dagvatten och även minska 

mängden föroreningar som leds till recipienten. 
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5.6 Kulturmiljö 

5.6.1 Förutsättningar 

Planområdet är lokaliserat utanför rutnätsstadens och 1800-talets esplanadstad och dess 

bebyggelse och utanför gränsen för riksintresseområdet för kulturmiljövård Växjö stad 

(G27).  

 

 

Figur 7. Planområdet i förhållande till riksintresset Växjö stad. Bild: Växjö kommun 

 
Riksintresset motiveras av att Växjö är stifts- och residensstad av medeltida ursprung 

med dominerande domkyrkoområde och en successivt framvuxen rutnätsplan som 

speglar stadsutvecklingen under 1600- och 1800-talen.  

 

5.6.1.1  Riksintressets uttryck 

 
Riksintresset har enligt riksintressebeskrivningen (Länsstyrelsen, 2014) följande uttryck: 
 

• Kyrkomiljön med den medeltida domkyrkan, Gamla gymnasiet och andra 

skolbyggnader, biskopsgården Östrabo i avskildhet från och förening med staden 

samt f.d. domprostgården.  

• 1600-talsstaden med gatunätets grunddrag, tomtstruktur och spår av den tidigare 

västra infarten. Senempirestadens utvidgningar och låga, ofta putsade 

bebyggelse  

• Sena 1800-talets esplanadstad med tillväxt mot söder, väster och norr. 
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• Fondbyggnader som markerar rutnätets avslutning vid olika tidpunkter, torg och 

öppna platser, utblickar, parker och grönstråk. 

• Offentliga byggnader, parker, järnvägsområdet och annan bebyggelse som hör 

samman med förvaltningsstaden.  

• De gamla infartsvägarna och stadens direkta övergång i öppen landsbygd åt 

öster.  

5.6.2 Miljöeffekter och konsekvenser 

Östra gränsen till planområdet utgörs i dagsläget av gång- och cykelväg (tidigare 

järnväg/smalspåret) som idag är avbruten i sin sträckning, bland annat genom byggnation 

inom grannkvarteren (Mejeriet 5) samt vid Oxtorget. Senaste tillskottet i 

stadsmiljön/centrala Växjö är byggnation vid järnvägsområdet (vilket tidigare också var en 

del av bangården) och vilken byggnation inom föreslaget planområde även ska ses som 

en förlängning av. Planförslagen skulle möjliggöra byggnation av parkeringsplatser för 

bilar i området närmast de gamla järnvägsbyggnaderna som tidigare är kompletterade 

med byggnader för utbildningsverksamhet. 

 

 

Figur 8. Historisk karta från 1918. Planområdets ungefärliga läge är markerat med cerise. Bild: 

Stadsbyggnadskontoret, Växjö kommun 

5.6.2.1  Stadsbilden 

Markanvändningen kommer till följd av en planändring att användas mer effektivt då både 

ett stort antal parkeringar och bostäder i och med planförslagen kommer att rymmas. 

Från markparkering i ett industrilandskap (del av den gamla bangården) skulle 

markanvändningen ändras till ett stadskvarter som ansluter sig väl till befintliga och nya 

kvarter inom Växjö Centrum.  

 

Vyer över planerade byggnader i alternativ A och B i förhållande till närliggande bostäder 

redovisas nedan. 
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Alternativ A 
 

 

Figur 9. Alternativ A sett från norr Bild: LBE Arkitekt 

 

 

Figur 10. Alternativ A sett från söder Bild: LBE Arkitekt 
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Alternativ B 
 

 

Figur 11. Alternativ B sett från norr Bild: LBE Arkitekt 

 

 

Figur 12. Alternativ B sett från söder Bild: LBE Arkitekt 
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Bilder från fem olika platser vid närliggande bostäder och järnvägsstationen (se platser i 

figur 9 nedan) har tagits av Sweco för att kunna visa på den begränsade visuella 

påverkan som byggnaderna bedöms ha på stadsbilden. Bilderna är tagna från 

normalperspektiv mot planområdet den 6 februari 2020.  

 
Figur 14. Bild tagen vid fotopunkt 1 från järnvägsbron vid World Trade Center och mot planområdet. 

Figur 13. Fotograferingsplatser för figur 14-18. Bild: Lantmäteriet, Geodatasamverkan 
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Figur 15. Bild tagen vid fotopunkt 2 från järnvägskorsningen vid vägkorsningen Liedbergsgatan/Södra 

Järnvägsgatan och mot planområdet. 

 

Figur 16. Bild tagen vid fotopunkt 3 från vägkorsningen Sandgärdsgatan/Högalidsgatan och mot planområdet. 
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Figur 17. Bild tagen vid fotopunkt 4 från korsningen Regementsgatan/Storängsgatan och mot planområdet. 

 

 

Figur 18. Bild tagen vid fotopunkt 5 vid Södra Järnvägsgatan 24 och mot planområdet 
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5.6.2.2 Sammantagen bedömning av påverkan på kulturmiljön 

Bedömningen är att den föreslagna miljön inom planområdet i de olika planalternativen 

har mycket låg påverkan på rutnätsstaden och har mycket låga kulturvärden med direkta 

kopplingar till riksintresset Växjö stads formella uttryck. Växjö som stifts- och residensstad 

med sitt kyrkoområde bedöms heller inte påverkas negativt av planerad byggnation.  

Planförslagen tar också stor hänsyn till de historiska spåren från smalspåret och 

riksintresse för järnvägen.  

Planförslaget innebär inte ianspråktagande av tidigare oexploaterad mark. 

Området kring planområdet är i är idag redan exploaterat genom parkeringar byggnader 

av både nyare och äldre karaktär (se bilder ovan). För stadsbilden bedöms en lokal 

förändring att ske i närområdet då markanvändningen delvis föreslås ändras. Genom 

tillämpning av en väl genomtänkt utformning av byggnaderna i planförslaget (se nedan 

föreslagna skadeförebyggande åtgärder) bedöms genomförande av något av 

planförslagen inte medföra nämnvärda effekter på kulturmiljön. Planförslagens 

genomförande bedöms inte heller riskera att påtaglig skada på riksintresset Växjö stad 

kommer ske. 

 

5.6.3 Skadeförebyggande åtgärder  

För att planerade byggnader i planförslaget ska passa in i sin omgivning och därför också 

minimera påverkan på stadsbilden föreslås utformningen av bostadshusen i Kv. Fabriken 

ta hänsyn till genom att i skala och material relatera till närliggande byggnader och 

utformas som traditionella hus i staden där större byggnadskroppars skala bryts ner 

genom att de uppdelas i mindre volymer, med till exempel olika kulörer, byggnadsdetaljer 

och/eller material.  

 

5.7 Övriga miljöeffekter och konsekvenser 

5.7.1 Påverkan på grundvatten  

Grundvattennivån kan komma att behöva sänkas till ca 0,5 meter under schaktbotten 

under byggskedet, beroende på vilket planalternativ som beslutas. Efter byggnationen 

avslutas grundvattensänkningen och grundvattnet kan tillåtas stiga till ursprunglig nivå 

eftersom byggnaden utförs vattentät. Någon permanent påverkan på grundvattennivån 

bedöms därför inte ske. Åtgärderna bedöms inte heller medföra nämnvärda miljöeffekter 

för allmänna eller enskilda intressen under byggtiden. Under byggnationen kontrolleras 

grundvattennivån i ett flertal rör inom och utanför bedömt influensområde för att 

säkerställa detta. 
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5.7.2 Riksintresse för järnväg 

Kust-till-kust-banan är belägen strax söder om detaljplaneområdet. Järnvägen är av 

riksintresse och betecknas som en järnväg av interregional betydelse. Banan sträcker sig 

från Göteborg till Kalmar samt Karlskrona och trafikeras av såväl person- som godståg. 

Enligt 3 kap 8 § miljöbalken gäller följande för järnvägar av riksintresse: 

Mark- och vattenområden som är särskilt lämpliga för anläggningar för industriell 

produktion, energiproduktion, energidistribution, kommunikationer, vattenförsörjning eller 

avfallshantering skall så långt möjligt skyddas mot åtgärder som kan påtagligt försvåra 

tillkomsten eller utnyttjandet av sådana anläggningar.  

Områden som är av riksintresse för anläggningar som avses i första stycket skall skyddas 

mot åtgärder som kan påtagligt försvåra tillkomsten eller utnyttjandet av anläggningarna. 

Det planeras en utbyggnad av Kust-till-kustbanan till dubbelspårig järnväg förbi 

planområdet, enligt en förstudie av Trafikverket (Trafikverket, 2011). Planerad 

bebyggelse (enligt alternativ A och B) inom planområdet kommer att utgöras av bostäder 

på minst 30 meters avstånd från närmaste spårmitt, då dubbelspåret anlagts, samt 

parkeringshus med förråd/teknikutrymmen i markplan på ca 18 meters avstånd från 

närmaste framtida spårmitt. För planförslagen innebär detta att riskreducerande åtgärder 

krävs för att planerad utformning av planområdet ska vara genomförbart ur risksynpunkt. 

De riskreducerande åtgärderna som krävs redovisas i avsnitt 5.3.2 (WSP 2018).  

I sammanhanget kan noteras att vid utbyggnad av järnvägen är de riktvärden för buller 

som framgår av infrastrukturproposition 1996/97:53 vägledande. Enligt propositionen 

gäller vid åtgärd i järnväg eller annan spåranläggning riktvärdet 55 dB(A) ekvivalentnivå 

vid uteplats. 

Dessa riktvärden är mindre stränga än de riktvärden som framgår av förordning 

(2015:216) om trafikbuller vid bostadsbyggande (se även avsnitt 5.1). Enligt förordningen 

gäller 50 dBA ekvivalentnivå vid uteplats. 

Det kan konstateras att det råder en viss diskrepans mellan infrastrukturpropositionen 

och förordningen. Det kan dock inte bortses ifrån att förordningen baseras på det 

kunskapsläge som råder i nuläget och är utformad med hänsyn till människors hälsa, 

medan infrastrukturpropositionen är av betydligt äldre datum. 

Under förutsättning att skadeförebyggande åtgärder enligt avsnitt 5.1.2 och 5.3.2 vidtas, 

bedöms inga nämnvärda konsekvenser för riksintresset uppstå. 

 

5.7.3 Sociala aspekter 

Genom planområdets närhet till Växjös centrala centrum (Storgatan), Arenastaden, 

Grand Samarkand, Handelsplats I11 m.m. är planområdet strategiskt beläget i de västra 

stadsdelarna. Här finns det stor tillgänglighet till närliggande arbetsplatser, god service i 

form av handel och kommunikationer samt rekreationsmöjligheter i närliggande 

skogsmiljöer och Bokhultets öppna landskap i söder. För de som bor utanför staden 
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skulle ytterligare parkeringsmöjligheter även kunna medföra en ökad tillgänglighet till 

stadskärnan.  

Planförslagen omfattar blandad bebyggelse med allt från 1 ROK (rum och kök) till 4 ROK. 

Dess placering kombinerar närhet till staden med närhet till naturen, vilket medför positiva 

sociala effekter.  

5.8 Jämförelse nollalternativet och planförslag 

I nollalternativet kvarstår nuvarande markanvändning som till största delen utgörs av 

asfalterad markparkering.  

Nollalternativet innebär att nuvarande trafikbuller inom och utanför planområdet kvarstår. 

Planförslagen medför en liten ökning av det totala trafikflödet i Växjö. Planförslagen 

innebär bostäder i en miljö som präglas av relativt höga trafikbullernivåer. Planförslagen 

innebär å andra sidan även en skärmning av buller från järnvägen för befintliga bostäder 

norr om planområdet. Någon sådan skärmning finns inte i nollalternativet.  

Gällande förorenad mark i nollalternativet förblir marken orörd och saneringsåtgärder 

vidtas inte. Risken är dock liten att människor exponeras för hälsoskadliga ämnen i 

nollalternativet. Viss risk för spridning av föroreningar till omgivande miljö kan inte 

uteslutas. Nollalternativet innebär således att marken inom planområdet förblir mer 

förorenad än vad som blir fallet vid planerad exploatering.  

Nollalternativet innebär att människor regelmässigt rör sig inom planområdet. När det 

kommer till risker från järnväg kan en eventuell olycka på järnvägen leda till skada och 

negativa konsekvenser för människors hälsa i nollalternativet, dock i betydligt mindre 

skala än om byggnation enligt något av planförslagen. Nollalternativet innebär ingen 

påverkan på riksintresset för järnväg.  

Både nollalternativet och planförslagen innebär utsläpp av trafikrelaterade luftföroreningar 

i närområdet. Någon risk för överskridande av miljökvalitetsnormer för luft bedöms dock 

inte föreligga för vare sig nollalternativet eller något av planförslagen. 

Nollalternativet kommer inte att medföra några förändringar av nuvarande 

omhändertagande av dagvatten, eftersom nuvarande hårdgjorda ytor kvarstår. I 

planförslagen minskar mängden dagvatten inom planområdet jämfört med dagsläget, 

genom att andelen gröna ytor ökar. Planförslagen bedöms medföra mindre tillförsel av 

föroreningar till recipienten än vad nollalternativet gör.  

Nollalternativet innebär inga direkta fördelar ur socialt perspektiv. Tvärtom kan en 

markparkering uppfattas som en ödslig plats. Planförslagen medför däremot tydliga 

sociala värden. 

6 Miljökvalitetsmål 

Bedömningen av måluppfyllelse utgår från de nationella miljömålen samt fastställda 

regionala miljömål för Kronobergs län (Länsstyrelsen i Kronobergs län 2013) och lokala 

preciseringar som framgår av Växjö kommuns miljöprogram (Växjö kommun 2014). 

Underlag för analysen är de konsekvensbedömningar som har gjorts i de föregående 

avsnitten samt till viss del principer i detaljplaneförslagen. En sammanvägd bedömning 
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har gjorts av de tre alternativen då de inte skiljer sig särskilt mycket från varandra 

avseende miljöpåverkan. Bedömningen redovisas i tabell 4 nedan med figurer enligt 

följande: 

 

 Ja, alternativet bedöms bidra till att uppnå målet 

 Alternativet varken bidrar till eller försämrar möjligheterna att uppnå målet 

   Nej, alternativet bedöms inte bidra till att uppnå målet 
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Tabell 4. Måluppfyllnad för respektive alternativ. 

  

Miljömål Planförslag Motivering 

Begränsad 

klimatpåverkan 

 

 

 
Samtliga planförslag medför en liten ökning av 

lokala utsläpp av växthusgaser till följd av ökad 

trafik. Å andra sidan innebär en central boendemiljö 

att behovet av biltransporter till exempelvis service 

och arbetsplatser minimeras. Planförslagen bedöms 

sammantaget vare sig bidra till eller motverka 

miljömålet. 

Frisk luft 

 
 

Samtliga planförslag medför en liten ökning av 

lokala utsläpp av luftföroreningar till följd av ökad 

trafik. Å andra sidan innebär en central boendemiljö 

att behovet av biltransporter till exempelvis service 

och arbetsplatser minimeras. Planförslagen bedöms 

sammantaget vare sig bidra till eller motverka 

miljömålet. 

Giftfri miljö 

 
 

Planförslagen innebär mindre tillförsel av 

föroreningar via dagvattnet samt sanering av 

markföroreningar. Detaljplanen bidrar till att målet 

uppnås.   

Säker strålmiljö 
 

Planförslagen varken bidrar till eller motverkar 

miljömålet eftersom planområdet är beläget inom 

mark som inte är högriskområde för radon.  

God bebyggd miljö 

 
 

Den nya bebyggelsen får ett gynnsamt läge med 

goda möjligheter till rekreation samt miljövänliga 

transporter i och med dess närhet till centrala 

staden. Då byggnaderna utformas för att passa in i 

sin omgivning kan den också bidra till en tilltalade 

huvudinfart för järnvägen. Detaljplanen innebär även 

bostadsbebyggelse i en miljö som präglas av relativt 

höga trafikbullernivåer. Under förutsättning att 

redovisade skadeförebyggande åtgärder mot buller 

vidtas bedöms planförslagen medverka till att målet 

uppfylls.  
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7 Samlad bedömning 

Under förutsättning att rekommenderade skadeförebyggande åtgärder genomförs 

bedöms planförslagen inte få några nämnvärda konsekvenser avseende miljöaspekterna 

trafikbuller, förorenad mark och risker från järnväg. Avseende aspekterna förorenad mark, 

vattenkvalitet och sociala aspekter bedöms samtliga planförslag medföra positiva 

effekter.  

Den planerade nya bostadsbebyggelsen kommer att få höga kvaliteter för både boende 

och besökare i området och är nödvändig för stadens utveckling. Det stads- och 

naturnära läget ger stora möjligheter till ett hållbart boende med mindre miljöpåverkan än 

bostadsområden längre från centrum. En sammanvägd bedömning har gjorts av de tre 

alternativen då de inte skiljer sig särskilt mycket från varandra avseende miljöpåverkan. 

Tabell 5 nedan visar den sammanvägda bedömningen i tabellform.  

Tabell 5. Sammanställning av bedömningen för respektive miljöaspekt samt använd bedömningsskala. 

 

 

 

 

 

 

  

 

  

Miljöaspekt Nuläge (utan 
skadeförebyggande 
åtgärder) 

Planförslag (med skade-
förebyggande åtgärder) 

Trafikbuller   

Förorenad mark   

Risker från järnväg   

Luftkvalitet  Inga åtgärder föreslås 

Vattenkvalitet   

Kulturmiljö   

Påverkan på 

grundvatten 

 Temporär påverkan endast under 

byggskede 

Riksintresse för 

järnväg 

  

Sociala aspekter  Inga åtgärder föreslås 

Bedömningsskala: 

Stora positiva effekter 

Positiva effekter 

Inga nämnvärda effekter 

Negativa effekter 

Stora negativa effekter 
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8 Uppföljning och övervakning av betydande miljöpåverkan 

I miljöbalken finns krav på att miljökonsekvensbeskrivningen ska innehålla en 

redogörelse för ”de åtgärder som planeras för uppföljning och övervakning av den 

betydande miljöpåverkan som genomförandet av planen eller programmet medför” (6 kap 

11 § punkt 7, miljöbalken).  

Vidtagande av skadeförebyggande åtgärder beskrivna i denna 

miljökonsekvensbeskrivning kommer följas upp. 
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SAMMANFATTNING 

I denna bullerutredning presenteras två förslag till bebyggelse inom kvarteret 

Fabriken i Växjö för att visa att riktvärdena för ljud från väg- och 

järnvägstrafik kan uppfyllas. Inom kvarteret planeras tre nya byggnader för 

bostäder samt kommersiell verksamhet. 

Samtliga beräkningar är gjorda för dygnsekvivalent och maximal ljudnivå. 

Detaljplanen innehåller inte något riktvärde för maximal ljudnivå vid fasad. 

Däremot finns ett riktvärde för maximal ljudnivå på uteplats om en sådan ska 

anordnas. Orsaken till att även maximal ljudnivå vid fasad redovisas är att ge 

en mer fullständig bild över hur ljudmiljön i kvarteret kommer att bli med 

planerad bebyggelse. För dygnsekvivalent ljudnivå är väg och järnväg 

sammanlagrade men för maximal ljudnivå beräknas de separat för väg och 

järnväg. Ett par tumregler för att klara riktvärden inomhus anges också. 

Beräkningarna är gjorda för dygnsekvivalent och maximal ljudnivå med 

prognos för år 2030 för vägtrafik och för år 2040 för tågtrafik.  

Resultatet från beräkningarna visar att inga fasader överskrider riktvärdet 

60 dBA för ekvivalent ljudnivå. Dock bör särskild hänsyn tas till 

dimensionering av fasader mot järnvägen på grund av höga maximala 

ljudnivåer som beräknas upp till 90 dBA vid fasaden mot järnvägen. 

Parkeringsgaragen skapar en skärm mellan järnvägen och bostäderna vilket 

medför lägre ljudnivåer i bostadsområdet. Alternativ 2 har mindre skärmning 

mellan järnvägen och bostäderna vilket generellt ger en sämre ljudmiljö på 

detaljplaneområdet jämfört med alternativ 1. 

För att uppfylla riktvärden för uteplats kommer ytterligare bullerskyddande 

åtgärder behöva utredas. Detta gäller för både alternativ 1 och 2.  
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1 INLEDNING 

I revidering 3 har trafik på lokalgatan till och från parkeringshuset lagts till. 

Samtliga beräkningar har uppdaterats utifrån denna vägtrafik jämfört med 

revidering 2. Revideringar i texten markeras med ett rött streck i marginalen. 

I revidering 2 tog aktivitetsytorna som tidigare planerades på taken bort. 

Eftersom inga byggnadsvolymer eller byggnadsplaceringar ändrades från 

tidigare versioner var beräkningar oförändrade jämfört med revidering 1. 

Revidering 1 innefattar två nya alternativ på kvartersstruktur. Nya 

beräkningar utfördes med de nya kvartersstrukturerna och resultaten 

presenterades i revidering 2 av denna rapport.  

WSP Akustik har på uppdrag av APP Properties utfört en trafikbullerutred-

ning för kvarteret Fabriken i Växjö kommun. Kvarteret Fabriken är utsatt för 

ljud från omgivande vägar och järnvägsspåret till Växjö centralstation. 

Kvarteret Fabriken planeras att bli ett bostadsområde med blandad 

bebyggelse bestående av framförallt lägenheter men också affärer. I 

samband med detaljplanprocessen för området utreds förutsättningarna för 

planerad bebyggelse med avseende på ljud från väg- och spårtrafik.  

Område för planerad bebyggelse presenteras i Figur 1.  

 

Figur 1 Område för planerad bebyggelse 
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1.1 SYFTE 

Syftet med utredningen är att visa hur området påverkas av trafikbuller i 

samband med upprättandet av en ny detaljplan. Markens användning ska 

ändras till bostäder och därför krävs en bullutredning. 

2 NYCKELBEGREPP 

2.1 BULLER 

Definitionen av buller, oönskat ljud, beror på typen av ljud, person, plats, 

situation och varaktighet. Den europeiska miljöbyråns definition av buller är 

”hörbart ljud som skapar störning och/eller påverkar hälsan negativt”1. 

2.2 RIKTVÄRDE 

Begreppet riktvärde är det värde som bedömts rimligt att eftersträva generellt 

eller i ett enskilt ärende. Detta skiljer sig från begreppet gränsvärde, vilket 

innebär att åtgärder måste tas för att klara gällande gränsvärde.  

Ett riktvärde är ett styrinstrument som inte är rättsligt bindande. Med 

samordningen av plan- och bygglagen och Miljöbalken som trädde ikraft 

2015-01-01 blir däremot angivna ljudnivåer i detaljplan styrande för tillsyn. 

2.3 LJUDNIVÅ OCH DECIBEL 

Ljudnivån beskriver hur starkt ett ljud är och anges i enheten decibel (dB). 

Skalan är logaritmisk där hörseltröskeln vid 0 dB motsvarar det lägsta ljud en 

människa kan uppfatta och smärttröskeln vid ca 130 dB motsvarar den 

ljudnivå då vi upplever fysisk smärta, enligt Figur 2. 

 

Figur 2. Exempel på typiska ljudnivåer. 

En ökning med 3 dB motsvarar en fördubbling av ljudenergin medan den 

subjektivt upplevda förändringen beror på ljudkällans karaktär. 

2.4 EKVIVALENT OCH MAXIMAL LJUDNIVÅ 

Den ekvivalenta ljudnivån är ett medelvärde över en bestämd tidsperiod. 

                                                   
1 ”Good practice guide on noise exposure and potential health effects”, European Environment 

Agency EEA Technical report No 11/2010 
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Den högsta momentana ljudnivån som uppstår under en viss tidsperiod eller 

under en bullerhändelse kallas för maximal ljudnivå. Illustration av ekvivalent 

och maximal ljudnivå visas i Figur 3. 

 

Figur 3. Illustration av ekvivalent och maximal ljudnivå under en bestämd tidsperiod. 

2.5 FREKVENS OCH A-VÄGNING 

Ljudtrycket varierar kring ett jämviktsläge, oftast det normala lufttrycket. 

Antalet svängningar kring jämviktsläget per sekund, frekvensen, anges med 

enheten Hertz (Hz). Människan kan uppfatta ljud inom frekvensområdet 

20 Hz - 20 kHz, där tonhöjden ökar med frekvensen. Den totala ljudnivån 

innehåller bidrag från alla frekvenser men eftersom örat har varierande 

känslighet vid olika frekvenser korrigeras ofta den totala ljudnivån efter örats 

känslighet med en så kallad vägning. I huvudsak innebär det att låga 

frekvenser viktas lägre eftersom örat är känsligare för högre frekvenser. Den 

vanligaste vägningen, A-vägning, redovisas ofta genom att den ekvivalenta 

ljudnivån anges i dBA.  

2.6 FRIFÄLTSVÄRDE VID FASAD 

Med frifältsvärde avses en ljudnivå som inte är påverkad av reflexer i den 

egna fasaden. Denna ljudnivå kallas även frifältskorrigerad ljudnivå och 

innebär beräknad eller uppmätt ljudnivå inklusive alla relevanta reflexer men 

sedan reducerad med 6 dB. 

2.7 UTEPLATS 

Med uteplats2 avses, gemensamt eller privat, iordningställt område eller yta 

såsom altan, terrass, balkong eller liknande som ligger i anslutning till 

bostaden. Målen för ljudnivå vid uteplats avser frifältsvärde eller 

frifältskorrigerat värde. 

 

  

                                                   
2 ”Buller i planeringen – Allmänna råd 2008:1”, Boverket, 2008 
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3 BEDÖMNINGSGRUNDER 

Nedan redovisas gällande bedömningsgrunder. 

3.1 TRAFIKBULLERFÖRORDNINGEN 

För nybyggnation av bostäder gäller Trafikbullerförordningen SFS 2015:216, 

med förordningsändring SFS 2017:359, vilken trädde i kraft 1 juli 2017. 

Riktvärdena i förordningen ska tillämpas i detaljplaneärenden, i ärenden om 

bygglov och i ärenden om förhandsbesked påbörjade från och med 2 januari 

2015. Nedan följer en sammanfattning av riktvärdena: 

 60 dBA ekvivalent ljudnivå vid en bostadsbyggnads fasad 

 50 dBA ekvivalent ljudnivå samt 70 dBA maximal ljudnivå vid uteplats 

i anslutning till bostad 

 65 dBA ekvivalent ljudnivå vid fasad för bostad om högst 

35 kvadratmeter 

Om riktvärdet för ekvivalent ljudnivå vid en bostadsbyggnads fasad ändå 

överskrids bör minst hälften av bostadsrummen i en bostad vara vända mot 

en sida där 55 dBA ekvivalent ljudnivå inte överskrids vid fasad och minst 

hälften av bostadsrummen vara vända mot en sida där 70 dBA maximal 

ljudnivå inte överskrids nattetid vid fasad. 

Om 70 dBA maximal ljudnivå på uteplats ändå överskrids får den göra det 

högst fem gånger per timme under perioden kl. 06-22 och då med högst 

10 dB. 
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4 UNDERLAG  

Underlag som använts i utredningen redovisas nedan. Även underlag från 

tidigare utförda utredningar i närheten har använts för denna utredning.  

4.1 SPÅRTRAFIK 

Trafikunderlaget för spårtrafik som ligger till grund för beräkningar visar vilka 

tågtyper som trafikerar linjen, fördelningen mellan olika tågtyper, antal tåg 

som passerar per dygn, medellängder och maximala längder för tågen, 

dimensionerande tågtyper för maximal ljudnivå, högsta tillåtna hastighet 

samt begränsande hastigheter för spår. 

Trafikunderlag för utredningsalternativet för prognosår 2040 har 

tillhandahållits av Växjö kommun och Trafikverket. Trafikflöden, längd på tåg 

samt hastigheter för prognosår 2040 redovisas i Tabell 1.  

Trafikdata för järnväg har erhållits av Trafikverket. Uppgifterna kommer från 

tågplanen för 2018. Alla aktörer som vill använda kapacitet i järnvägsnätet 

måste ansöka om tåglägen i tågplanen. Antalet tåg enligt tågplanen 

motsvarar då det antal tåg som har tillåtelse att använda kapaciteten på en 

sträcka[1].  

 

Tabell 1 - Trafikinformation för spårtrafik, prognosår 2040 

Tågtyp Anta tåg/dygn Medellängd Maxlängd Hastighet (STH) 

Gods 5 615 m 615 m 100 km/h 

X61 155 75 m 75 m 140 km/h 

 

Hastigheterna som använts kommer från Trafikverket och är STH (största 

tillåtna hastighet) för respektive tågtyp på sträckan, vilket innebär 100 km/h 

för godståg och 140 km/för persontåg i det här fallet. Förmodligen kommer 

tågen att passera i betydligt lägre hastighet än vad som anges i Tabell 1 - 

Trafikinformation för spårtrafik, prognosår 2040.  

 

4.2 VÄGTRAFIK 

Trafikunderlag till utredningsalternativet för prognosår 2030 har 

tillhandahållits av Växjö kommun. Trafikdata för vägarna som inkluderas i 

beräkningarna presenteras i Tabell 2.  

 

 

                                                   
[1] https://www.trafikverket.se/for-dig-i-branschen/jarnvag/tagplan-att-skapa-tidtabeller-for-tag/ 

https://www.trafikverket.se/for-dig-i-branschen/jarnvag/tagplan-att-skapa-tidtabeller-for-tag/
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Tabell 2. Trafikinformation för vägtrafik, prognosår 2030 

Väg ÅDT (årsdygnstrafik) Andel tung trafik Hastighet 

Södra Järnvägsgatan 8 500 6,9 % 40 km/h 

Liedbergsgatan 4 000 3,9 % 40 km/h 

Storängsgatan 4 000 2,9 % 30 km/h 

Askelövsgatan 4 000 2,9 % 30 km/h 

Regementsgatan 2 750 4,1 % 30 km/h 

Södra Ringvägen 3 250 4,2 % 30 km/h 

 

Figur 4 - Illustration för Tabell 2 

 

4.3 KART- OCH TERRÄNGMATERIAL  

Digitalt höjdsatt kartunderlag, fastighetskarta samt spårlinjer och spårhöjder 

för befintligt enkelspår bygger på digitalt kartmaterial från Metria. Använt 

koordinatsystem är SWEREF99 TM (15°) 

Strukturplan för planerad bebyggelse med byggnadsvolymer och angivet 

antal våningar har tillhandahållits från APP Properties och LBE Arkitekt AB. 

Byggnader har höjdsatts utifrån ritningar när det gäller Fabriken men från 

laserdata för övriga byggnader. Takutformningen för de planerade 

byggnaderna är förenklad i modellen då samtliga tak är plana och 

horisontella i själva beräkningsmodellen. 
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Skiss över de två alternativen som beräknats presenteras i figurerna nedan. 

 

 

Figur 5. Alternativ 1. Bild: LBE Arkitekt 

 

 

Figur 6. Alternativ 2. Bild: LBE Arkitekt 
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5 BERÄKNINGAR 

Beräkningarna av buller har utförts med hjälp av beräkningsprogrammet 

SoundPLAN, version 8.0. I beräkningsprogrammet skapas en 

tredimensionell modell som inkluderar terräng, byggnader, vägar, spår och 

skärmande objekt. Beräkningarna tar hänsyn till hur terräng och byggnader 

påverkar ljudets utbredning, vilket innebär att reflektioner och skärmning är 

inkluderade. 

Beräkningarna för buller från vägtrafik är utförda enligt Naturvårdsverkets 

rapport Vägtrafikbuller – nordisk beräkningsmodell, reviderad 19963, rapport 

4653. Enligt beräkningsmodellen för vägtrafikbuller är giltigheten för 

beräkningsmodellen begränsad till avstånd upp till 300 m från vägen vid 

neutrala eller måttliga medvindsförhållanden (0–3 m/s). Beräkningsmodellen 

utgår från konstant flödande trafik utan inbromsande eller accelererande 

trafik vid korsning eller busshållplats samt en torr vägbana och dubbfria 

däck. Beräkningsmodellen har en noggrannhet på ca 3 dB på över 50 meters 

avstånd och 5 dB på över 200 meters avstånd från källan i ett 

medvindsförhållande. 

Beräkningar för buller från spårbunden trafik är utförda enligt 

Naturvårdsverkets rapport Buller från spårbunden trafik – Nordisk 

beräkningsmodell 1996 rapport 49354. Beräkningsmodellen för tågbuller 

gäller för sommarförhållanden och barmark vid medvindsförhållanden eller 

inversion. Beräkningsmodellen har en noggrannhet på upp till ±3 dB för 

avstånd på 300–500 meter.  

Bullerspridningen i form av färgfält är beräknad inklusive samtliga reflexer. 

Ljudnivåer vid fasad är beräknade som frifältsvärden, alltså utan reflex i den 

egna fasaden. Riktvärdena är angivna som frifältsvärden, vilket innebär att 

de beräknade ljudnivåerna vid fasad är jämförbara med riktvärdena.  

Beräknade ljudnivåer vid fasad är definierade som frifältsvärden där alla 

beräkningspunkter enligt beräkningsmodellen har en svag positiv medvind 

från ljudkälla till mottagare för att ljudnivåerna inte ska underskattas. 

Vid beräkning av frifältsvärde vid fasad har 3:e ordningens reflektioner 

använts och vid beräkning av ljudnivån för uteplats, 1,5 meter över mark, har 

3e ordningens reflektioner använts. Mottagarhöjd vid samtliga bostadshus 

har satts till 2 meter över golvnivå för varje våningsplan. Beräkningar i 

markplan har gjorts 1,5 meter över mark med upplösningen 5×5 meter.  

Beräkningar av maximal ljudnivå har baserats på en 95-percentil för vägarna 

i samtliga scenarier. 

5.1 BERÄKNINGSNOGGRANNHET 

Noggrannheten i utförda beräkningar beror på beräkningsnoggrannheten hos 

nordiska beräkningsmodellen samt noggrannheten i använd indata såsom 

trafikuppgifter, vägstandard, höjdkurvor, placeringen av hus och husens 

höjder etc. Sammantaget ger detta, som bäst, en noggrannhet på ± 3 dB.  

                                                   
3 Rapport 4935. Buller från spårburen trafik, nordisk beräkningsmodell. Naturvårdverket, 1996 
4 Rapport 4653. Vägtrafikbuller, nordisk beräkningsmodell. Naturvårdverket, 1996 
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6 RESULTAT 

6.1 ALTERNATIV 1 

Resultatet för alternativ 1 presenteras i bilaga 1–6. Byggnaderna har 

numrerats 1–3 (se Figur 7).  

 

Figur 7. De olika byggnadernas numrering för alternativ 1. Bild: LBE Arkitekt 

 

6.1.1 Dygnsekvivalent ljudnivå vid bostads fasad 

Samtliga fasader beräknas få ekvivalenta ljudnivåer som uppfyller riktvärdet 

60 dBA. Detta innebär att både enkelsidiga och genomgående lägenheter 

kan planeras. Riktvärdet för lägenheter under 35 kvadratmeter uppfylls 

överallt. Se bilaga 1.  

6.1.2 Dygnsekvivalent ljudnivå vid uteplats 

Ekvivalenta ljudnivåer uppfyller riktvärdet 50 dBA på en yta nordost om 

hus 3, runt större delen av hus 2 samt vid den sydvästra fasaden av hus 1. 

Se bilaga 4. 

6.1.3 Maximal Ljudnivå vid bostads fasad 

Eftersom ekvivalent ljudnivå uppfyller riktvärdet 60 dBA behöver ingen 

hänsyn till maximal ljudnivå vid fasad tas. Den maximala ljudnivån beräknas 

vara 70–85 dBA på fasader mot järnvägen. Se bilaga 2 och 3. Som högst 

maximal ljudnivå får de två översta våningarna på hus 3. Höga maximala 

2  3  

1  
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ljudnivåer utomhus kräver att yttervägg, fönster och ventilation 

dimensioneras så att ljudnivåer inomhus uppfyller riktvärden enligt BBR och 

folkhälsomyndigheten. Enligt Boverkets Byggregler Avsnitt 7, Bullerskydd i 

utrymme för sömn, vila eller daglig samvaro bör maximal ljudnivå nattetid 

inte överskrida 45 dBA.  

6.1.4 Maximal ljudnivå vid uteplats 

På området mellan Parkeringshuset och bostäderna beräknas maximala 

ljudnivåer överskrida riktvärdet 70 dBA. Detta innebär att det kan behövas 

ytterligare åtgärder om en gemensam uteplats ska anordnas. Norr om hus 2 

uppfylls riktvärdet gällande uteplats och där finns således förutsättningar för 

att planera en gemensam uteplats. 

Maximala ljudnivåer överskrider riktvärdet 70 dBA runt hela hus 3, förutom 

på en liten yta norr byggnaden. Detta innebär att det behövs ytterligare 

åtgärder om en gemensam uteplats ska anordnas.  

För hus 1 uppfylls riktvärdet 70 dBA endast vid husets södra gavel. Detta 

innebär att det finns förutsättningar för att skapa en gemensam uteplats här. 

Se bilaga 5 och 6. 
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6.2 ALTERNATIV 2 

Resultatet för alternativ 2 presenteras i bilaga 7–12. Byggnaderna har 

numrerats 1–3 (se Figur 8)  

 

Figur 8. De olika byggnadernas numrering för alternativ 2. Bild: LBE Arkitekt 

6.2.1 Dygnsekvivalent ljudnivå vid bostadsfasad 

Samtliga fasader beräknas få ekvivalenta ljudnivåer som uppfyller riktvärdet 

60 dBA. Detta innebär att både enkelsidiga och genomgående lägenheter 

kan planeras. Riktvärdet för lägenheter under 35 kvadratmeter uppfylls 

överallt. Se bilaga 7. 

6.2.2 Dygnsekvivalent ljudnivå vid uteplats 

Ekvivalenta ljudnivåer uppfyller riktvärdet 50 dBA vid den sydvästrara sidan 

av hus 1, runt större delen av hus 2, och på innergården till hus 3. 

Se bilaga 10.  

6.2.3 Maximal ljudnivå vid bostads fasad 

Eftersom ekvivalent ljudnivå uppfyller riktvärdet 60 dBA behöver ingen 

hänsyn till maximal ljudnivå vid fasad tas. Den maximala ljudnivån beräknas 

vara 80–90 dBA på fasader mot järnvägen. Se bilaga 8 och 9. Som högst 

maximal ljudnivå får fasaderna på hus 3. På grund av reflexer som uppstår 

då fasader står nära varandra blir ljudnivån även relativt hög på fasaderna 

inne i detta kvarter. Höga maximala ljudnivåer utomhus kräver att yttervägg, 

fönster och ventilation dimensioneras så att ljudnivåer inomhus uppfyller 

riktvärden enligt BBR och folkhälsomyndigheten. Enligt Boverkets Byggregler 

3  

2 

1  
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Avsnitt 7, Bullerskydd i utrymme för sömn, vila eller daglig samvaro bör 

maximal ljudnivå nattetid inte överskrids 45 dBA.  

6.2.4 Maximal ljudnivå vid uteplats 

På området mellan Parkeringshuset och bostäderna beräknas maximala 

ljudnivåer överskrida riktvärdet 70 dBA från tågen. Detta innebär att det kan 

behövas ytterligare åtgärder om en gemensam uteplats ska anordnas. Norr 

om hus 2 uppfylls riktvärdet gällande uteplats och där finns således 

förutsättningar för att planera en gemensam uteplats. 

Maximala ljudnivåer beräknas vara upp till 90 dBA och för hus 3 även något 

över. På innergården till hus 3 beräknas även riktvärdet 70 dBA överskridas. 

Dock beror det på en begränsning i beräkningsmetoden, vilket innebär att 

det är rimligt att anta att det i verkligen ändå är under 70 dBA där. Detta 

innebär att en gemensam uteplats kan anordnas på innergården. På grund 

av de höga ljudnivåerna bedöms det inte lämpligt att anordna uteplatser runt 

huskropp 3 utan ytterligare bullerskyddande åtgärder.  

För hus 1 uppfylls riktvärdet 70 dBA på husets södra gavel. Detta innebär att 

det finns förutsättningar för att skapa en gemensam uteplats här. 

Se bilaga 11 och 12. 
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7 SLUTSATSER 

Samtliga fasader på alla planerade byggnader uppfyller riktvärdet för 

ekvivalent ljudnivå från både väg- och järnvägstrafik. 

För att uppfylla riktvärden för uteplats kommer ytterligare bullerskyddande 

åtgärder behöva utredas. Detta gäller för både alternativ 1 och 2.  

Parkeringsgaragen skapar en skärm mellan järnvägen och bostäderna vilket 

medför lägre ljudnivåer i bostadsområdet. Alternativ 2 har mindre skärmning 

mellan järnvägen och bostäderna vilket generellt ger en sämre ljudmiljö på 

hela detaljplaneområdet jämfört med alternativ 1. 

För alternativ 2 beräknas maximala ljudnivåer upp till 90 dBA runt 

huskropp 3. Dessa ljudnivåer uppfyller trafikbullerförordningen, eftersom den 

ekvivalenta ljudnivån är lägre än 60 dBA, men det bedöms som olämpligt att 

vistas utomhus här och därför rekommenderas det att balkonger och 

uteplatser inte planeras mot sådana fasader.  

I tidigare alternativ har en skärm på detaljplaneområdets västra sida utretts. 

Denna har inte tagits med i dessa förslag. Utan skärmen beräknas ljudet från 

järnvägen ge maximala ljudnivåer upp till 80 dBA på bostadsfasaderna för 

huskropp 1. 

För de byggnader som är utsatta för höga maximala ljudnivåer kommer det 

att krävas en tung ytterväggskonstruktion och fönster med höga krav på 

ljudreduktion vilket kan innebära att inåtgående fönster med separata bågar 

krävs. Särskilt hänsyn måste tas till dimensionering av fasader för att klara 

Boverkets byggregler för maximal ljudnivå inomhus. För lägenheter och rum 

med högst 70 dBA maximal ljudnivå utomhus räcker det generellt med 

standardkonstruktioner på både yttervägg och fönster för att klara 45 dBA 

inomhus nattetid. För rum med högre maximal ljudnivå utomhus än 70 dBA 

krävs i regel fönster med förhöjt reduktionstal för att klara 45 dBA inomhus 

nattetid. Det rekommenderas också att ytterväggen har minst 5–10 dB högre 

reduktionstal än fönstren. Detaljerade beräkningar krävs för att optimera 

ljudreduktionskraven hos fönstren sedan konstruktionen för 

ytterväggen fastställts. Friskluftsventiler rekommenderas inte. 

Friskluftsförsörjningen sker istället med hjälp av mekanisk ventilation  
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Sammanfattning 

Sweco tar på uppdrag av APP properties fram en miljökonsekvensbeskrivning för det planerade 

bostadsområdet kvarteret Fabriken. Inom området planeras det bostäder, verksamheter och 

parkeringsgarage. Som en underlagsutredning till miljökonsekvensbeskrivningen har en 

luftutredning utförts, som med hjälp av spridningsberäkningar undersöker hur närbelägna vägar 

påverkar luftmiljön för det planerade området. I modellen har utsläppsprognoser för år 2030 

använts. Luftföroreningarna som ingår i utredningen är luftburna partiklar (PM10), kvävedioxid och 

bensen. Resultatet av spridningsberäkningarna har utvärderats mot gränsvärden i 

miljökvalitetsnormerna för utomhusluft samt preciseringar i miljömålet Frisk luft. Luftutredningen 

presenteras i sin helhet i detta PM. 

 

Spridningsberäkningarna utfördes enligt de amerikanska miljömyndigheternas (US-EPA) 

godkända modellkoncept AERMOD. I spridningsberäkningarna antas luftföroreningarna komma 

från trafiken på närbelägna vägar. De vägar som ingår i spridningsberäkningarna är samma vägar 

som ingår i bullerutredningen för området. 

 

De simulerade halterna av NO2 och PM10 är lägre än de gränsvärden och utvärderingströsklar 

som finns i ovan nämnda utvärderingsgrunder för utomhusluft, för hela det planlagda området. 

Därmed finns goda förutsättningar för att gränsvärdena i miljökvalitetsnormerna ska innehållas 

för det nya bostadsområdet. Den simulerade halten av bensen från trafiken i 

spridningsberäkningarna är flera storleksordningar under relevanta utvärderingsgrunder.  
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Inledning 

Sweco tar på uppdrag av APP properties fram en miljökonsekvensbeskrivning för det planerade 

bostadsområdet kvarteret Fabriken. Inom området planeras det bostäder, verksamheter och 

parkeringsgarage. Som ett underlag till miljökonsekvensbeskrivningen utfördes en luftutredning 

som med hjälp av spridningsberäkningar (utredning av luftburna föroreningars utbredning i 

omgivningen) undersöker hur närbelägna vägar påverkar luftmiljön för det planlagda området. 

Luftföroreningarna som ingår i utredningen är luftburna partiklar (PM10), kvävedioxid (NO2) samt 

bensen. Årtalet som modellerats är 2030. Luftutredningen presenteras i sin helhet i detta PM. 

Vägtrafiken i Sverige är en av huvudkällorna till utsläpp av luftburna föroreningar som kväveoxider 

(NOx) och luftburna partiklar (PM) i Sverige. Exponering för luftburna föroreningar har påvisats ha 

en negativ hälsoeffekt och förkortar medellivslängden över en population med upp till ett par år 

beroende på exponeringens storlek. I Sverige uppskattar man att ca 5 000 människor dör i förtid 

varje år p g a exponering för luftburna föroreningar.1 

NOx är summan av kväveoxid (NO) och kvävedioxid (NO2). Den främsta källan till bildning och 

utsläpp av kväveoxid är förbränningsprocesser där kvävgas från luften oxideras i förbränningen. 

Fordon som drivs på diesel är den enskilt största källan till utsläpp av NO. Kväveoxid oxideras 

sedan i atmosfären genom kemiska processer och kvävedioxid bildas. Kvoten mellan NO och 

NO2 är störst i närheten av källorna (t ex stadsmiljö) medan andelen NO2 ökar ju längre ifrån 

källorna man kommer. Exponering för NO2 kan leda till skador på det respiratoriska systemet och 

kan minska immunförsvarets förmåga att bekämpa infektioner i lungorna.  

Luftburna partiklar brukar delas in två storleksklasser PM2.5 och PM10, PM står för Particulate 

Matter, 2,5 respektive 10 syftar på partikeldiameter 2,5 resp. 10 µm. PM2,5 är ett mått på 

masskoncentrationen av alla partiklar som är mindre 2,5 µm i diameter och PM10 är ett mått på 

masskoncentrationen av alla partiklar som är mindre än 10 µm i diameter. Förenklat kan man 

säga att PM2.5 från trafiken mest består av partiklar som alstrats vid förbränning i motorn t ex sot 

och partiklar som bildats i atmosfären från gasemissioner. I PM10 ingår förutom de partiklar som 

alstrats vid förbränning också partiklar från slitage av bromsar och väg. Slitagepartiklar från 

vägbanan alstras till stor del p g a dubbdäcksanvändning. Exponering för luftburna partiklar kan 

bland annat orsaka sjukdomar i andningsorganen samt hjärt- och kärlsjukdomar.  

Bensen är ett kolväte som består av sex kolatomer och sex väteatomer (en aromatring). Ämnet 

är väldigt reaktivt och klassas som cancerframkallande. Historiskt sett har trafiken stått för stora 

delar av bensenuppsläppen p g a oförbränt bränsle, men nya reningstekniker som katalysatorer 

har minskat utsläppen av bensen och andra flyktiga kolväten från trafiken. Istället är avdunstning 

av lösningsmedel den största källan till bensenutsläpp idag.  

Lagstiftningskrav (Europeisk emissionsstandard, EURO) har gradvis sänkt emissionerna från nya 

person- och lastbilar, genom att sänka tillåtna utsläppsnivåer från fordonen i flera steg. Detta har 

tvingat fordonstillverkare att införa reningsutrustning, bland annat partikelfilter på fordonen och 

                                                      
1 SWECO URBAN INSIGHT - WHOLESOME AIR, SERENE CITIES– REDUCED NOISE AND 
AIR POLLUTION IN URBAN AREAS, 2018 
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medför bland annat att totala utsläppen av sotpartiklar, från framförallt dieseltrafik, minskar 

efterhand som fordonsflottan förnyas.  

Miljökvalitetsnormerna (MKN) för utomhusluft avser föroreningshalter för den lägsta godtagbara 

luftkvaliteten, med avseende på luftföroreningar. Miljökvalitetsnormerna gäller i hela landet, 

undantaget miljökvalitetsnormen för utomhusluft är arbetsplatser, väg- och järnvägstunnlar. De 

svenska miljökvalitetsnormerna för utomhusluft återfinns i Luftkvalitetsförordningen (2010:477). I 

tabell 1 redovisas miljökvalitetsnormerna för olika medelvärdesperioder för NO2, PM10 och 

bensen. Tim- och dygnsmedelvärdena får överskridas ett antal gånger per år utan att åtgärder 

måste vidtas. Om tim- eller dygnmedelvärdena överskrids fler gånger än tillåtet eller om 

årsmedelvärdet överskrids blir kommunen ålagd att vidta åtgärder. För NO2 får timmedelvärdet 

på 90 µg m-3 överskridas vid 175 tillfällen på ett år. Det är ekvivalent med att den 98e percentilen 

av mätvärdena skall understiga normen, dvs man exkluderar de två procent högsta 

timmedelvärdena. Det samma gäller för dygnsmedelvärdena där 60 µg m-3 för överskridas vid 7 

tillfällen på ett år. För PM10 finns inga begränsningsvärden på timbasis. Dygnsmedelvärdet på 50 

µg m-3 får överskridas högst vid 35 tillfällen, vilket ungefär är ekvivalent med att den 90e 

percentilen av dygnsmedelvärdet inte får överskrida normen. För bensen är begränsningsvärdet 

i MKN 5 µg m-3. Begränsningsvärdena i MKN kompletteras också med två ytterligare värden, 

nedre och övre utvärderingströskeln (NUT och ÖUT). Om trösklarna överskrids vid mätning eller 

beräkning behövs ytterligare kontroll av luftkvaliteten på området göras, se 

Luftkvalitetsförordningen (2010:477) för mer information om utvärderingströsklarna. 

Tabell 1. Begränsningsvärden och utvärderingströsklar i Miljökvalitetsnormen (MKN) för NO2, 

PM10 och bensen 
2 

Förorening Medelvärdesperiod Begränsningsvärde 

/NUT/ÖUT 

enligt MKN (µg m-3) 

Antal tillåtna 

överskridanden per 

kalenderår 

(motsvarande 

percentil) 

NO2 Timme 

Dygn 

År 

90/54/72 

60/36/48 

40/26/32 

175 h (98e) 

7 dygn (98e) 

Partiklar (PM10) Dygn 

År 

50/25/35 

40/20/28 

35 dygn (90e) 

Bensen År 5/2/3,5  

 

                                                      
2 https://www.naturvardsverket.se/Stod-i-miljoarbetet/Vagledningar/Luft-och-
klimat/Miljokvalitetsnormer-for-utomhusluft/Gransvarden-malvarden-utvarderingstrosklar/ 
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Utöver de svenska miljökvalitetsnormerna för utomhusluft finns också miljömålet Frisk luft att 

förhålla sig till. Miljömålen är till skillnad från miljökvalitetsnormerna inte tvingande utan syftet med 

dem är att utgöra riktmärken för miljöpolitiska åtgärder. Tabell 2 visar preciseringarna, som enligt 

målsättningen ska vara uppfyllda senast 2020, av miljömålet Frisk luft.  

Tabell 2, Preciseringar i miljömålet Frisk luft 

Förorening Medelvärdesperiod Precisering  

i miljömålet frisk luft 

(µg m-3) 

Antal tillåtna 

överskridanden per 

kalenderår 

(motsvarande 

percentil) 

NO2 Timme 

År 

60 

20 

175 h (98e) 

 

Partiklar (PM10) Dygn 

År 

30 

15 

35 h (90e) 

Bensen År 1  

 

Metod 

Beskrivning av modellen  

Spridningsberäkningarna utförs enligt de amerikanska miljömyndigheternas (US-EPA) godkända 

modellkoncept AERMOD: Inom EU saknas krav på att spridningsmodeller ska vara godkända, 

det anges dock rekommendationer i luftvårdsdirektivet 2008/50/EG att avancerade modeller bör 

användas för att uppfylla tillräcklig kvalitet på resultaten. Inom EU finns organisationen Eionet 

(Européen Topic Centre on Air and Climate Change) som har tagit fram en förteckning över 

spridningsmodeller som används inom EU. Där klassas AERMOD enligt högsta nivå, nivå 1, när 

det gäller kvaliteten på modellen vid validering/utveckling och dokumentationen. 

Tre olika applikationer ingår i detta arbete, dessa är: 

1. AERMET är en specialanpassad beräkningsapplikation för att beräkna de 

meteorologiska parametrarna för bl.a. vertikala profiler i luftrummet. 

2. AERMOD är en spridningsmodell för utsläpp från bl.a. skorstenar, som är speciellt 

utvecklad för att beräkna halter i närområdet inklusive byggnaders inverkan kring utsläppskällan. 

3. AERMAP är en beräkningsmodell för definiering av de topografiska förhållandena. 

Meteorologi 

Speciellt anpassade meteorologiska data för spridningsberäkningar (AERMOD/AERMET) 

beräknas enligt specifikation från den internationella organisationen för meteorologi, World 
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Meteorological Organization (WMO). Väderdata bygger på en numerisk väderprognos-modell, 

”Mesoscale Model 5th generation” (MM5), vilken har beräknat de meteorologiska 

förutsättningarna för tre på varandra följande år, i det här fallet 2016 t.o.m. 2018. Bland 

parametrar som ingår kan nämnas lufttryck, temperatur, vindhastighet, vindriktning, relativ 

fuktighet, molnmängd och nederbörd. För de aktuella åren har entimmesmedelvärden för var och 

en av parametrarna matchats mot bland annat emissioner och topografi. Totalt 26 280 timmars 

meteorologiska avser att nyttjas. Vissa parametrar är även definierade för olika nivåer i vertikalled 

(vindhastighet, vindriktning, lufttryck, temperatur, relativ fuktighet etc.). Metoden att använda MM5 

data följer de anvisningar som de amerikanska miljömyndigheterna (US-EPA) tagit fram att 

användas i motsvarande tillståndsansökningar i USA och som rekommenderas av det svenska 

referenslaboratoriet för utomhusluft, SMHI. Figur 1 visar ett vinddiagram med statistik över 

vindriktning och vindhastighet över modellerade området hämtat från de meteorologiska indata 

som modellen körts med.  

 

Figur 1, vinddiagram med statistik över vindriktning och vindstyrka över det modellerade 

område. Den förhärskande (vanligast förekommande och flest antal timmar med störst 

vindstyrka) vindriktningen är från västsydväst.  
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Antaganden 

Följande antaganden har gjorts för att i möjligaste mån anpassa modellen efter verkligheten. 

De vägar som ingår i luftutredningen är samma vägar som ingår i bullerapporten3 för projektet. 

Tabell 2 visar årsdygnstrafiken (ÅDT) för 2030 och andel tung trafik för de vägar som ingår i 

luftutredningen.  

 

Tabell 2 Årsdygnstrafik 2030 för de vägar som ingår i luftutredningen. 

Väg ÅDT 

(årsdygnstrafik) 

Andel tung trafik 

(%) 

Skyltad hastighet 

(km/h) 

Södra Järnvägsgatan 8 500 6,9 40 

Liedbergsgatan 4 000 3,9 40 

Storängsgatan 4 000 2,9 30 

Askelövsgatan 4 000 2,9 50 

Krukmakaregatan 4 000 2,9 30 

Regementsgatan 3 750 4,1 30 

Södra Ringvägen 3 250 4,2 30 

 

Som indata till modellen avvänds emissionsfaktorer hämtade från europeiska databasen HBEFA4 

version 3.3 för de skyltade hastigheter som gäller för aktuella vägtyper, för personbilar och 

lastbilar. Emissionsfaktorerna anges i gram förorening per körd kilometer, för NO2 resp. PM10. 

Emissionsfaktorerna är framtagna utifrån hur sammansättningen av den svenska fordonsflottan 

antas vara 2030. Dubbdäcksandelen av vinterdäcken antas vara 56%, dubbdäcksdata är hämtad 

från Naturvårdsverket5, Kronobergs län. Användningen av vinterdäck har antagits varit full under 

december till och med mars samt halv under november respektive april. För att fånga 

dygnsvariationen i trafiken multipliceras emissionsfaktorerna med en timfaktor, då trafiken är 

mycket tätare under rusningstid än t ex under natten.  

 
För att approximera utsläppen från källor som inte är specificerade i modelleringen, t ex småskalig 

biomassförbränning och långdistanstransport av luftföroreningar, har bakgrundskoncentrationer 

av NO2 och PM10 lagts in i modellen. Bakgrundskoncentrationerna är hämtade från mätningar 

genomförda på kommunhusets tak i Växjö och är inlagda som årsmedelvärden. 

Bakgrundskoncentrationerna var 11,7 µg m-3 för PM10 och 8,7 µg m-3 för NO2. För 

spridningsberäkningarna av bensen används ingen bakgrundshalt då det inte finns rapporterade 

mätningar Växjö av bensen för de senaste åren. Som indata till modellen används också 

bakgrundskoncentrationen av ozon, hämtad från mätningar i Växjö, koncentration angavs som 

ett årsmedelvärde på 56,4 µg m-3.  

                                                      
3 KV. FABRIKEN, VÄXJÖ Trafikbullerutredning, WSP 
4 https://www.hbefa.net 
5 https://www.naturvardsverket.se/Sa-mar-miljon/Statistik-A-O/Dubbdack-anvandning-i-Sverige/ 
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Resultat 

Figurerna 2–7 visar spridningsberäkningar för emissionerna från vägtrafiken över det planlagda 

området. Varje isolinje indikerar en koncentration av luftföroreningen, i det färgade området 

mellan två linjer är koncentrationen av luftföroreningen mellan de två linjernas värde.  

Figur 2 visar det simulerade årsmedelvärdet av PM10 för det planlagda området och 

omkringliggande vägar. På och i anslutning till vägarna är de simulerade halterna av PM10 som 

högst, halterna klingar snabbt av mot bakgrundskoncentration, ju längre ifrån vägen man kommer. 

Varken gränsvärdet eller tröskelvärdena för årsmedelvärdet av PM10 i MKN överskrids i 

simuleringen. Preciseringen i miljömålet frisk luft tangeras i simuleringen, framförallt på och i 

anslutning till Södra järnvägsgatan, men inte på området där bostäder planeras.  

Figur 3 visar den 90e percentilen av dygnsmedelvärdet för PM10, om 90e percentilen överskrider 

gränsvärdet i MKB så betyder det att gränsvärdet överskrids fler än tillåtet antal gånger. Varken 

gränsvärdet, någon av utvärderingströsklarna eller preciseringen i miljömålet Frisk luft överskrids 

i det simulerade området.  

Slutligen kan det vara värt att notera är att bakgrundskoncentrationen av PM10 är 11,7 µg m-3, 

vilket betyder att de simulerade källornas påverkan på luftmiljön i det planlagda området är relativt 

liten.
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Figur 2, årsmedelvärde för PM10. Varje linje på kartan motsvarar en simulerad halt, i det färgade området mellan två linjer är halten mellan linjernas värden. Gränsvärdet i MKN är 40 µg m-3. 
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Figur 3, 90e percentilen av dygnsmedelvärdet av PM10. Varje linje på kartan motsvarar en simulerad halt, i det färgade området mellan två linjer ligger halten mellan linjernas värden. Gränsvärdet i är MKN 50 µg m-3. 
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Figur 4, årsmedelvärdet av NO2. Varje linje på kartan motsvarar en simulerad halt, i det färgade området mellan två linjer är halten mellan linjernas värden. MKN 40 µg m-3. 
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Figur 5, 98e percentilen av dygnsmedelvärdet av NO2. Varje linje på kartan motsvarar en simulerad halt, i det färgade området mellan två linjer är halten mellan linjernas värden. MKN 60 µg m-3. 
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Figur 6, 98e percentilen av timmedelvärdet av NO2. Varje linje på kartan motsvarar en simulerad halt, i det färgade området mellan två linjer är halten mellan linjernas värden. MKN 90 µg m-3. 
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Figur 7, årsmedelvärdet av bensen. Varje linje på kartan motsvarar en simulerad halt, i det färgade området mellan två linjer är halten mellan linjernas värden. MKN 5 µg m-3. 
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Figur 4 visar årsmedelvärdet av NO2 för det planlagda området samt intilliggande vägar. NO2-

halten är som högst på och i anslutning till vägbanan och avtar snabbt ju längre man kommer från 

vägen. Halten understiger dock med god marginal begränsningsvärdet i MKN (40 µg m-3) samt 

utvärderingströsklarna, för hela det planlagda området. Det simulerade årsmedelvärdet 

understiger även preciseringen i miljömålet Frisk luft för hela den simulerade området.  

Figur 5 och 6 visar 98e percentilen av dygn- respektive timmedelvärde av NO2 för det planlagda 

området. Om 98e percentilen överskrider gränsvärdena i MKN så betyder det att gränsvärdet 

överskrids fler än tillåtet antal gånger. Varken 98e percentilen av dygn- (fig. 5) eller 

timmedelvärdet (fig. 6) överskrider begränsningsvärdena eller utvärderingströsklarna i MKN för 

det planlagda området. Inte heller preciseringen i miljömålet Frisk luft överskrids. 

Figur 7 visar årsmedelvärdet av bensen för det planlagda området samt intilliggande vägar. Den 

simulerade halten av bensen överstiger inte 0,02 µg m-3 för någon del av det simulerade området, 

vilket är flera storleksordningar under gränsvärdet i MKN. Det simulerade bidraget från trafiken 

av bensen är marginellt. Effektiva reningstekniker, som katalysatorer, har kraftigt minskat 

bensenutsläppen från trafiken. Andra källor som avdunstning av lösningsmedel är nu de 

dominerande källorna till bensenutsläpp.  

Kan man lita på modellen? 

Hur kan vi veta att spridningsberäkningarna som modellen utför är korrekta? Aermod är ett 

modellkoncept som är utvecklat av US-EPA (Amerikanska Naturvårdsverket), de har själva gjort 

ett antal valideringar av modellens resultat. Inom EU klassas modellen på den högsta nivån för 

luftkvalitetsmodeller och den finns med på SMHI:s lista över rekommenderade modeller. SMHI 

har även tagit fram ett verktyg för att jämföra spridningsberäkningar med uppmätta värden. I 

den här luftutredningen har inte en sådan jämförelse gjorts då utredningen behandlar en 

framtida trafiksituation. Till syvende och sist handlar även om kvaliteten på indata till modellen 

samt hur precisa antaganden man kunnat göra.   

Slutsats 

De simulerade halterna av NO2 och PM10 är lägre än de begränsningsvärden som finns i 

Miljökvalitetsnormen, för hela det planlagda området, för det givna trafikscenariot. Den 

simulerade halten av bensen från trafiken i spridningsberäkningarna är flera storleksordningar 

under gränsvärdet i MKN, vilket är rimligt då bensenutsläpp från trafiken har minskat kraftigt. 

Därmed finns goda förutsättningar för att gränsvärdena i miljökvalitetsnormerna ska innehållas 

för det nya bostadsområdet.  
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1 Syfte 

Sweco har på uppdrag av APP Properties utfört en utredning avseende dagvatten och 

kommunala VA-ledningar inom fastigheten Fabriken 1 i Växjö. Ny detaljplan ska tas fram 

för området och APP Properties planerar att tillsammans med VöFAB uppföra 

parkeringshus med ovanpåliggande verksamheter och bostäder. Flera huskroppar 

planeras uppföras inom området. 

Syftet med utredningen är att beräkna flöden och visa på möjliga anpassningar av det 

befintliga ledningssystemet för att möjliggöra exploateringen. 

 

2 Områdesbeskrivning 

Aktuellt markområde ligger i centrala Växjö utmed järnvägen väster om stationsområdet. 

Området tillhörde förr bangården men ytan används idag som parkeringsplats. I nordöstra 

delen av området löper gamla smalspårets sträckning. 

 

Kartbild 2.a Översiktsbild över områdets läge. Kartbild från lantmäteriet. 
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Figur 1. Översiktsbild över området från kommunens handläggarkarta. 

 

2.1 Befintliga ledningar 

Genom området löper stråk med kommunala huvudledningar (S,V,D) i öst-västlig riktning 

som viker av i krok mot norr. I stråket finns Spillvatten dim 250, Vatten dim 160 och 

Dagvatten dim 1200. I öster ligger en dagvatten dim 1000. Serviser till bostäder i kv 

Fabriken 4, norr om Fabriken 1, grenar av från dessa. Genom området också i öst-västlig 

riktning löper ytterligare en huvudledning för dagvatten dim 400 som avvattnar området 

omedelbart öster om föreslagen yta för exploatering inom kv Fabriken 1. 

Parkeringsytor och vägar inom området avvattnas idag av ett system av 

dagvattenledningar och brunnar. 

Underlag från den kommunala ledningskartan ger att D1200 avvattnar ungefär 8400 m2 

(ca 60%) av fastigheten och D400 avvattnar resterande 5100 m2 (ca 40%). 
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Bild 2.1 Befintliga ledningar inom och kring området 

2.2 Nuvarande markanvändning. 

Fastighetens yta är strax under 13520m2 stor och den breder ut sig ca 155m i öst-västlig 

riktning och ca 120m i nord-sydlig riktning. 

Idag används området primärt som parkeringsyta och är i huvudsak hårdgjort (ca 

11520m2). Viss plantering av träd och mindre grönytor finns (ca 2000m2). Området är 

relativt plant och ligger på höjder mellan +164 och +165 (RH2000). 

Intill området finns också bostäder, de gamla lokstallarna och polisens förråd, samt gator 

och järnvägen Kust-till-kustbanan. 
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En grov indikation på var översvämningsproblematik med 100-års regn från kommunens 

handläggarkarta visar var det kan bli vattensamlingar vid kraftiga skyfall (bild nedan) med 

nuvarande marknivåer. Projektering av bebyggelsen och dess närmiljö måste ta hänsyn 

till problematiken så att bebyggelse inte ska drabbas av översvämningar i framtiden.  

Bild 2.2 Översvämningskartering av området. 

En översiktlig utredning med geoteknik och markmiljö är utförd inom området. Då 

området idag är en parkeringsplats som är tätad i ytskikt med underliggande föroreningar 

i mark sker det idag ytterst begränsad infiltration av vatten inom området. Grundvatten 

återfanns på nivå ca 2-2,5m under nuvarande marknivå (+161,9 till +162,2) men 

fluktuerar över tid och nivåer ca 0,5m högre än så har observerats i närområdet. 

Geoundersökningarna avslutades i friktionsmaterial ca 5-11m under marknivå.  

 

2.3 Recipient 

Dagvatten 

Allt dagvatten i området avleds idag i kommunala ledningar österut och norrut. Detta 

förhållande bedöms inte förändras i och med exploateringen. Vill man även 

fortsättningsvis dela upp dagvattenflöden p.g.a. t.ex. ledningsbelastning i de mottagande 

ledningarna i två anslutningspunkter bör detta kunna vara möjligt. 
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Spillvatten 

Även den spillvattenledning som ligger i områdets norra del avleds med självfall först 

österut och sedan norrut i ledningsstråket. 

 

3 Exploateringsförslag 

3.1 Byggnader 

De två förslag som är framtagna innehåller fyra till fem byggnadskroppar. Alternativ A 

innebär att parkeringshus för bilar byggs utmed delar av fastighetens södra sida utmed 

järnvägen. Plats finns då för 702 bilar att parkera. Parkering för cyklar inryms i bottenplan 

på bostadshus i öster. Även i detta alternativ uppförs bostäder i tre huskroppar med 14 

lägenheter, 33 lägenheter och ett kvartershus med 48 lägenheter. 

 

Bild 3.1b Fågelvy över alterntiv A av exploateringen inom kv Fabriken 1 taget från nordost 

med järnvägen i bakgrunden. (Illustration: LBE Arkitekt) 

Alternativ B innebär att parkeringshus för bilar och cyklar byggs utmed hela fastighetens 

södra sida utmed järnvägen. Parkeringsgarage uppförs även under mark och binder ihop 

parkeringshusbyggnad och bostadshus. Plats finns då för 953 bilar att parkera och 300 

cyklar. I detta alternativ uppförs bostäder i tre huskroppar med 14 lägenheter, 33 

lägenheter och ett högre hus med 44 lägenheter. 
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Bild 3.1a Fågelvy över alternativ B av exploateringen inom kv Fabriken 1 taget från 

nordost med järnvägen i bakgrunden. (Illustration: LBE Arkitekt) 

 

Båda alternativen innehåller viss andel verksamheter och även möjlighet till användning 

av takyta på parkeringsus för rekreation i form av idrottsplaner, uppförande av solceller 

eller anläggande av sedum/grönt tak. Ingen av dessa möjligheter är dock medräknade i 

denna utredning utan här förutsätts vanlig takyta. 

 

Detaljplaneförslaget medger byggrätt som innehåller parkering i flera plan (under/över 

marken) samt bostäder och centrumändamål. Planbestämmelser reglerar också 

byggnadshöjd till (4-6 våningar närmast befintlig bebyggelse längs med Storängsgatan 

och mot järnvägen och upp till 10 våningar mot gamla smalspåret. Detaljplanen 

säkerställer också angöring till området med lokalgata och vändplats samt cykelstråk som 

knyter planområdet mot centrum. 
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Figur 3.1b Exploateringens läge och omfattning på fastigheten Alternativ A. Källarplan. 

 

 

Figur 3.1c Exploateringens läge och omfattning på fastigheten Alternativ B. Källarplan. 
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Figur 3.1d Sektion genom parkeringsgarage och ovan liggande bostäder. Västra delen av 

fastigheten. 

Figur 3.1e Sektion genom parkeringsgarage och ovan liggande bostäder i alternativ B – 

Östra delen av fastigheten. 

 

3.2 Ledningar 

De kommunala huvudledningar som finns inom området påverkas av bebyggelse och 

kommer att i viss utsträckning behöva läggas om. Dels gäller detta samtliga 

dagvattenledningar i läge för nya byggnader. Dagvattenledningar lokalt inom fastigheten 

som idag tar hand om dagvatten på parkeringen rivs och ersätts med nytt system 

anpassat efter ny markanvändning.  

Det är primärt två huvudledningar för dagvatten som hamnar i konflikt med ny byggnation. 

     
        Figur 3.2a – Huvudledningar för dagvatten som påverkas. 
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1. D400 BTG på parkering. Avvattnar byggnad omedelbart väster om fastigheten 

samt stora delar av parkeringen. 

Denna skulle helst kopplas in på D1200 norr om byggnad men ligger för lågt. 

D400 ligger på +161,93 i västra tomtgränsen och D1200 +162,06 men har en 

höjdpunkt nedströms på +162,17 som dämmer. Därför behöver D400 läggas om 

och förslagsvis läggs den norr om längan med lägenheter då garagets utbredning 

mellan byggnaderna är något osäker. Längd på ny ledning Ca 185m  

 

2. D1200 BTG behöver läggas om i delar av sträckning. Den hamnar relativt nära 

vägg till bostadshus och eventuellt parkeringsgarage, mindre än 2 m fritt mellan 

vägg och ledning. I detta utrymme behöver också D400 läggas. Omläggning 

utmed fasad fram till ledning ändrar riktning norrut är ca 100m. 

I huvudsak är det endast dagvatten som berörs. Övriga ledningar (S250, V160 och 

DRL110) inom fastigheten bör kunna ligga kvar i nuvarande läge. 

     
       Figur 3.2b – förmodade åtgärder som behöver vidtas i kommunalt ledningsnät. 
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Figur 3.2c Typektion med dagvattenledningars läge (D1200) och föreslagna läge (D400) i 

förhållande till källarvägg. 

4 Beräkningsmetod 

För dagvatten används rationella metoden beskriven I svenskt vattens skrift P110 för 

beräkningar. Beräkningsbegränsningar och innehåll överensstämmer med de som görs 

inom ramen för Växjö Kommuns begränsande av dagvattentaxa inklusive 

avrinningskoefficient för gröna tak (0,75). Flöden beräknas för 2,10, 50 och 100 års 

återkomsttid. 

5 Beräkning 

Dagvatten 

Generellt kan man snabbt konstatera att exploateringen utgör en förbättring m.h.t. flöden 

ur ett dagvattenperspektiv då de hårda ytorna minskas jämfört med det nuläge som råder 

mycket tack vare generösa ytor med gröna tak. 

Vatten och spillvatten 

Däremot ger exploateringen ett större behov av kapacitet för spillvatten och vatten. 
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För spillvatten anges i P110 kap 4.6.5 (enl. schablon) en åtgående ledningsdimension av 

200mm för anslutning av färre än 1000 anslutna personer. Dock behöver kommunen 

själva göra en beräkning på kapaciteten i mottagande ledningsnät inkl. 

pumpningskapacitet. På samma vis bör en kommunal bedömning av kapaciteten för 

vattendistributionsnätet göras såväl för hushållens behov som för uttag för brandposter 

mm. 

5.1 Flödesberäkningar 

5.1.1 Ingångsvärden 

För varje typ av yta sätts en avrinningskoefficient beroende på ytans genomsläpplighet. 

Typiska koefficienter är 1 för en tät yta (tak eller asfalt) och 0,1 för infiltrationsbenägen 

naturmark och gräsyta. I utredningen räknas tak som hårdgjord yta. 

För gröna takbjälklag är koefficienten annars svårbestämd utan att i detalj veta hur 

takytan är uppbyggd. Växjö Kommun använder för beräkning av sedumtak (Koefficient = 

0,75). 

I nuläget består ytan av parkering och grönytor enl. tabell nedan. 

Tabell 5.1.1a Ytor och reducerad area inom fastigheten, nuläge. 

 

Förväntad markanvändning m.h.t. de senaste skisserna ger en ungefärlig 

markanvändning enl. nedan.  

Tabell 5.1.1b Alternativ A Ytor och reducerad area, efter exploatering. 

MARKANVÄNDNING 

NULÄGE FÖRE EXPLOATERING 

YTA (m2) AVR. 

KOEFF 

REDUCERAD 

AREA (Ared m2) 

FASTIGHET 13520   

PARKERINGSYTA 11520 1 11520 

VEGETATIONSYTA 2000 0,1 200 

SUMMA   11720 

MARKANVÄNDNING 

FÖRVÄNTAD EXPLOATERING 

YTA (m2) AVR. 

KOEFF 

REDUCERAD 

AREA (Ared m2) 

FASTIGHET 13520   

TYAKYTA 5960 1 5960 

HÅRDGJORD MARK (uppskattning) 2500 1 2500 

VEGETATIONSYTOR 5060 0,1 506 

SUMMA REDUCERAD AREA   8966 
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Tabell 5.1.1c Alternativ B Ytor och reducerad area, efter exploatering. 

 

Regnintensitet enl. P110 (Bilaga 10:1a) för återkomsttiderna 2,10, 50 och 100år. 

Beräkning av 

regnintensiteter enligt 

Dahlström 2010 för 

angiven återkomsttid 

och varaktighet 

Återkomsttid mån. Varaktighet 

min. 

Alternativ 1 

Regnintensitet l/s*ha 

24 (2år) 10 134,1 

120 (10år) 10 227,9 

600 (50år) 10 388,3 

1200 (100år) 10 488,7 

Tabell 5.1.1b Beräknad regnintensitet vid olika återkomsttider. 

5.1.2 Resultat 

Ur förutsättningarna kan följande beräkningsresultat läggas fram med jämförelsetal 

mellan flöden från befintlig anläggning och flöden efter exploatering. Flödet ut från 

fastigheten är idag uppdelat på två mottagande ledningar i ungefärligt förhållande 60/40. 

                    Regnintensitet (l/s*ha) * Reducerad area Ared (ha) = Flöde (l/s) 

Ingen klimatfaktor är pålagd. 1 ha = 10000m2 . 

Regnintensitet 

(l/s*ha)     

Ared Före 

exploatering      

Ared Efter 

exploatering 

Flöde l/s Före 

exploatering 

Flöde l/s Efter 

Exploatering 

134,1 (2 år) 1,172 0,8966 157,2 120,2 

227,9 (10 år) 1,172 0,8966 267,1 204,3 

388,3 (50 år) 1,172 0,8966 455,1 348,1 

488,7 (100 år) 1,172 0,8966 572,8 438,2 

Tabell 5.1.2a Alternativ A Beräkningsresultat dagvattenflöde från fastighet 

MARKANVÄNDNING 

FÖRVÄNTAD EXPLOATERING 

YTA (m2) AVR. 

KOEFF 

REDUCERAD 

AREA (Ared m2) 

FASTIGHET 13520   

TYAKYTA 6650 1 6650 

HÅRDGJORD MARK (uppskattning) 2500 1 2500 

VEGETATIONSYTOR 4370 0,1 437 

SUMMA REDUCERAD AREA   9587 
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Regnintensitet 

(l/s*ha)     

Ared Före 

exploatering      

Ared Efter 

exploatering 

Flöde l/s Före 

exploatering 

Flöde l/s Efter 

Exploatering 

134,1 (2 år) 1,172 0,9587 157,2 128,5 

227,9 (10 år) 1,172 0,9587 267,1 218,5 

388,3 (50 år) 1,172 0,9587 455,1 372,3 

488,7 (100 år) 1,172 0,9587 572,8 468,5 

Tabell 5.1.2b Alternativ B Beräkningsresultat dagvattenflöde från fastighet 

 

5.2 Föroreningar 

Markmiljöundersökning är tidigare utförd som visar på förekomst av föroreningar i mark 

som kommer att behöva saneras. Att ytan används som parkering ger också en ökad 

belastning av föroreningar som leds till dagvattennätet. Placeringen av parkering inomhus 

möjliggör minskad belastning på dagvattensystemet då inomhus förlagda parkeringar 

istället kopplas på spillvattennätet och förses med erforderlig oljeavskiljare.  

Någon modellsimulering av föroreningar görs inte i denna utredning men som ledning 

finns i programmet StormTac en publik databas med bland annat förväntad rening för 

olika typer av behandling av dagvatten. Den behandling som dagvatten kommer att 

genomgå inom fastigheten förväntas framförallt vara att regnvatten leds genom gröna tak. 

Denna typ av behandling är relativt effektiv mot tungmetaller som krom, nickel, kvicksilver 

och där erfarenhetsvärden visar på en reningsgrad på mellan 25 och 35% och ändå 

bättre för kadmium, bly och zink där typisk reningsgrad ligger på mellan 60 och 90%. 

Samtidigt mer än dubblas den yta av fastigheten som på något sätt är gröngjord genom 

vegetation på mark eller tak till ca 4370/5060 m2 från att ha varit ca 2000 m2 tidigare vilket 

också är positivt ur ett föroreningsperspektiv. 

De föroreningar som uppkommer inne i garageutrymme för ca 700-950 bilar och 300 

cyklar behöver behandlas i separata system. Antingen genom att nedsmutsat vatten och 

eventuella oljor mm från bilar får avdunsta i rännor i golvet och därefter fasta partiklar 

bortforslas eller genom att leda det till separat oljeavskiljningsanläggning. 

5.3 Dagvattentaxa 

Projektet avser i dagsläget inte utnyttja möjlighet för reducering av dagvattentaxan. Trots 

det finns mycket att vinna med att kunna fördröja dagvatten lokalt då det kommunala 

dagvattensystemet inom området är kraftigt överbelastat. 

Fastighetsinterna åtgärder för att minska utgående dagvattenmängd skall minst vara 

dimensionerade för ett regn med intensiteten 390 l/s*ha med varaktigheten 10 min enligt 

Växjö Kommuns föreskrifter för reducering av dagvattentaxa. 



  

 FÖRHANDSKOPIA  

 
 

15(16) 
 

RAPPORT 

2019-11-05 

DAGVATTEN- OCH VA-UTREDNING 

 

  

 

 

SEATKJ p:\21241\13008889_kv_fabriken_1_reviderad_mkb\000\10 arbetsmtrl_dok\va utredning\va-utredning_2019.docx 

 

 

Det finns i dagvattentaxesystemet olika grader av reducering. För att nå en reducering av 

90-100% av taxan får inget vatten avledas mot kommunal servis (förutom vatten från 

husgrundsdränering). Nästa steg ner i reducering är 75%. Detta är förmodligen det steg 

som är det bästa exploateringen kan uppnå. Flöde ut i anslutningspunkt ska då vara 

strypt till 20 l/s*ha. Kategorin medger även att viss hårdgjord mark inom fastigheten 

avleds utanför förbindelsepunkten mot kommunal ledning. I detta fall skulle en intern 

fördröjning (utan klimatfaktor pålagd) behöva ha en fördröjningsvolym av ca 370 m3. Flera 

steg med lägre reducering, större utsläppsflöde och mindre fördröjningsbehov finns. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Diagram 5.3 

Magasinsvolymsberäkning 

för 75% dagvatten-

taxereducering. 

Enl. P110 Bilaga 10:6a 

 

 

6 Diskussion och slutsatser 

Projektet har initiala utmaningar i att omläggning av ledningar behöver ske. Detta berör 

större kommunala huvudledningar för flera ledningsslag men primärt dagvatten och är 

relativt omfattande. 

Förutsättningar finns för att efter exploatering med utförda åtgärder uppnå bättre status 

vad avser såväl föroreningar i dagvattennätet som belastning på detta. Resultatet uppnås 

genom anläggande av utökade grönytor samt lokal fördröjning av dagvatten med dessa 

trögare gröngjorda markytor vilket ger minskade flöden till anslutningspunkt eller punkter. 

Ytterligare fördröjning kan uppnås i ett scenario där sedumtak anläggs. 
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Sammanfattning 

WSP har av Växjö Fastighetsförvaltning AB fått i uppdrag att göra en riskbedömning i samband med 

uppdaterat detaljplaneförslag för kvarteret Fabriken i Växjö kommun. Uppdateringen baseras på det 

tidigare arbete som gjorts med att utvärdera planförslaget ur risksynpunkt, vilket resulterat i ett nytt 

planförslag där ett antal riskreducerande åtgärder arbetats in. Söder om planområdet löper järnvägen 

Kust till Kustbanan, vilken är transportled för farligt gods. Förbi planområdet planeras en utbyggnad av 

befintlig järnväg till dubbelspår [1].  

Planerad bebyggelse intill framtida spårlägen för järnvägen utgörs av bostäder placerade 30 meter från 

närmsta spårmitt och parkeringshus med förråd/teknikutrymmen på markplan närmast järnväg placerat 

15 meter från närmsta spårmitt.  

Syftet med denna riskbedömning är att uppfylla Plan-och bygglagens (2010:900) krav på lämplig 

markanvändning med hänsyn till risk.  

Målet med riskbedömningen är utreda lämpligheten med planerad markanvändning utifrån 

riskpåverkan, samt att efter behov ge förslag på riskreducerande åtgärder. 

För att utreda lämpligheten med planerad markanvändning beräknas individ- och samhällsrisknivåer 

med hänsyn till planerad exploatering.  

Utifrån beräknade risknivåer bedömer WSP att kraven på lämplig markanvändning med hänsyn till risk 

uppfylls under förutsättning att samtliga föreslagna riskreducerande åtgärder vidtas och att nyttan med 

planerad exploatering anses vara mycket stor. 

WSP bedömer att följande riskreducerande åtgärder krävs för att planerad utformning av planområdet 

ska vara genomförbar ur risksynpunkt:   

 Eftergivande konstruktion. Yttervägg till förråd/teknikutrymmen närmast järnväg på markplan 

(plan 1) utformas med eftergivande konstruktion som tar upp lasterna vid påkörning av tågvagn 

så att ras av intilliggande våningsplan förhindras. 

 Byggnadstekniskt brandskydd. Ytterväggar mot järnväg utförs i lägst brandteknisk klass EI 

30 och fönster i lägst klass EW 30 under förutsättning att ytterväggarna utförs enligt gällande 

föreskrifter från Boverket vad gäller krav på att begränsa risken för brandspridning via fasad. 

Åtgärden avser endast ytterväggar till bostäder som vetter mot järnväg.  

 Placering av friskluftsintag. Friskluftsintag placeras högt på den sida av byggnad som vetter 

bort från järnväg.  
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 INLEDNING 

WSP har av Växjö Fastighetsförvaltning AB fått i uppdrag att göra en riskbedömning i samband med 

uppdaterat detaljplaneförslag för kvarteret Fabriken i Växjö kommun. Uppdateringen baseras på det 

tidigare arbete som gjorts med att utvärdera planförslaget ur risksynpunkt, vilket resulterat i ett nytt 

planförslag där ett antal riskreducerande åtgärder arbetats in. Söder om planområdet löper järnvägen 

Kust till Kustbanan, vilken är transportled för farligt gods. Förbi planområdet planeras en utbyggnad av 

befintlig järnväg till dubbelspår [1].  

Planerad bebyggelse intill framtida spårlägen för järnvägen utgörs av bostäder placerade 30 meter från 

närmsta spårmitt och parkeringshus med förråd/teknikutrymmen på markplan närmast järnväg placerat 

15 meter från närmsta spårmitt.    

Riskbedömningen upprättas som ett underlag för fattande av beslut om lämpligheten med planerad 

markanvändning med avseende på närhet till transportled för farligt gods. 

1.1 SYFTE OCH MÅL  

Syftet med denna riskbedömning är att uppfylla Plan-och bygglagens (2010:900) krav på lämplig 

markanvändning med hänsyn till risk.  

Målet med riskbedömningen är utreda lämpligheten med planerad markanvändning utifrån 

riskpåverkan, samt att efter behov ge förslag på riskreducerande åtgärder. 

1.2 OMFATTNING 

Riskbedömningen avser beskriva riskbilden med syfte att möjliggöra en bedömning av detaljplanens 

lämplighet med avseende på liv och hälsa i enlighet med kraven på markanvändning i Plan-och 

bygglagen (2010:900), samt att vid behov föreslå riskreducerande åtgärder. Bedömningen tar 

huvudsakligt avstamp i nedanstående frågeställningar:  

 Vad kan inträffa? (riskidentifiering) 

 Hur ofta kan det inträffa? (frekvensberäkningar) 

 Vad är konsekvensen av det inträffade? (konsekvensberäkningar) 

 Hur stor är risken (riskuppskattning)? 

 Är risken acceptabel? (riskvärdering) 

 Rekommenderas åtgärder? (riskreduktion) 

Mer djupgående beskrivning av riskhanteringsprocessens olika steg och de metoder som använts i 

riskbedömningen redogörs för i Bilaga A. 

1.3 AVGRÄNSNINGAR 

I riskbedömningen belyses risker förknippade med urspårning och transport av farligt gods på järnväg. 

Riskerna som beaktas är plötsligt inträffade skadehändelser (olyckor) med livshotande konsekvenser 

för tredje man, d.v.s. risker som påverkar personers liv och hälsa. Bedömningen beaktar inte påverkan 

på egendom, miljö eller arbetsmiljö, personskador som följd av långvarig exponering av buller eller 

luftföroreningar, samt elsäkerhet. Vidare ingår inte medvetet planerade händelser såsom sabotage, 

terrordåd eller liknande.  

Resultatet av riskbedömningen gäller under angivna förutsättningar. Vid förändring av förutsättningarna 

behöver riskbedömningen uppdateras.  
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1.4 STYRANDE DOKUMENT 

I detta avsnitt redogörs för de dokument som huvudsakligen varit styrande i framtagandet och 

utformningen av riskbedömningen. 

1.4.1 Plan- och bygglagen 

Plan- och bygglagen (2010:900) ställer krav på att bebyggelse lokaliseras till för ändamålet lämplig 

plats med syfte att säkerställa en god miljö för brukare och omgivning.  

Vid planläggning och i ärenden om bygglov eller förhandsbesked enligt denna lag ska 
bebyggelse och byggnadsverk lokaliseras till mark som är lämpad för ändamålet med 
hänsyn till […] människors hälsa och säkerhet, … (PBL 2010:900. 2 kap. 5§)   

Vid planläggning och i ärenden om bygglov enligt denna lag ska bebyggelse och 
byggnadsverk utformas och placeras på den avsedda marken på ett sätt som är 
lämpligt med hänsyn till […] skydd mot uppkomst och spridning av brand och mot 
trafikolyckor och andra olyckshändelser, … (PBL 2010:900. 2 kap. 6§) 

1.4.2 Riktlinjer 

I Växjö utgår riskhantering i fysisk planering från Riktlinjer för riskhänsyn i samhällsplaneringen – 

Bebyggelseplanering intill väg och järnväg med transport av farligt gods RIKTSAM [2]. I RIKTSAM 

föreslås tre vägledningsnivåer för att säkerställa en tillfredsställande och jämförbar säkerhet i 

samhällsplaneringen. Vägledning 1 baseras enbart på skyddsavstånd och uttrycks som minimiavstånd 

för god planering mellan transportleder och markanvändning, se Figur 1. Vägledning 2 baseras på 

deterministiska kriterier, vilka endast beaktar konsekvenserna av tänkbara scenarier. Vägledning 3 

baseras på probabilistiska kriterier, vilka tar hänsyn till såväl sannolikhet som konsekvens av tänkbara 

scenarier avseende individ- och samhällsrisk. Vägledningarna skall tillämpas för bebyggelse som 

planeras inom vägledningsområdet 200 meter från transportleder för farligt gods.  

 

Figur 1. Föreslagna skyddsavstånd i Vägledning 1 från RIKTSAM [2]. 
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1.5 UNDERLAGSMATERIAL 

Arbetet baseras på följande underlag: 

 Trafikbullerutredning inför bygglov, Minnet 10 Växjö, WSP Sverige AB, 2017-08-24 [3].  

 Detaljerad riskbedömning för detaljplan - Stationsområdet Växjö, WSP Sverige AB, 2010-03-

19, reviderad 2011-06-30 [4].   

 Detaljerad riskbedömning för detaljplan - Kv. Mjölner 5 och 6, Kv. Ymer 7, Växjö, WSP Sverige 

AB, 2015-05-19 [5]. 

 Planritningar Kv. Fabriken, LBE Arkitekt AB, daterade 2018-06-29.  

 Principsektioner Kv. Fabriken, LBE Arkitekt AB, daterade 2018-06-29.  

 Presentation Kv. Fabriken, LBE Arkitekt AB, 2018-06-01.  

 Bilaga 2 till avsiktsförklaring för del av Växjö 10-35, APP Properties. 2018-02-13. 

 Synpunkter på skyddsavstånd, Trafikverket, 2018-01-31 [1].    

1.6 INTERNKONTROLL 

Rapporten är utförd av Martin Thomasson (Brandingenjör/Civilingenjör Riskhantering) med Johan 

Lundin (Brandingenjör/Teknologie doktor) som uppdragsansvarig. I enlighet med WSP:s miljö- och 

kvalitetsledningssystem, certifierat enligt ISO 14001 och ISO 9001, omfattas denna handling av krav 

på internkontroll. Detta innebär bland annat att en från projektet fristående person granskar 

förutsättningar och resultat i rapporten. Ansvarig för denna granskning har varit Lars Antonsson 

(Brandingenjör/Civilingenjör Riskhantering).  
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 OMRÅDESBESKRIVNING 

I detta kapitel ges en översiktlig beskrivning av planområdet med omgivning för att överskådligt 

tydliggöra de förutsättningar och konfliktpunkter som utgör grund för bedömningen. 

2.1 OMGIVNING 

Planområdet är cirka 140 meter brett och ligger i Växjö norr om Kust till Kust banan, se Figur 2. 

Omgivningen utgörs av blandad bebyggelse bestående av flerbostadshus, villor och kontor.  

 

Figur 2. Planområdets läge (rödmarkerat) i förhållande till järnväg (gulmarkerad). 

2.2 PLANOMRÅDET 

Planerad bebyggelse intill framtida spårlägen för järnvägen utgörs av ett parkeringshus i fyra våningar 

(tre våningar ovan marknivå) som byggs närmast järnväg med ett kortaste avstånd av 15 meter från 

framtida spårlägen. Ovanpå parkeringshuset byggs bostadshus i som högst 18 våningar närmast 

järnväg med ett kortaste avstånd av 30 meter från framtida spårlägen, se Figur 3. 

 

 

Figur 3. Parkeringshus och bostäder placeras 15 respektive 30 meter från närmsta spårmitt på järnvägen. 
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Eftersom bostäder placeras ovanpå parkeringshus tre våningar ovan marknivå närmast järnväg är 

bostadsbebyggelsen belägen högre än järnvägsspåren, se Figur 4.  

 

Figur 4. Bostäder är belägna på en högre höjd ovan mark i förhållande till järnväg. 

Bostädernas placering i höjdled i förhållande till järnvägen bidrar positivt till riskbilden då höjdskillnaden 

anses ge ett bättre skydd mot olycksscenarier innefattandes giftiga och brännbara gasmoln. Det korta 

avståndet mellan parkeringshus och järnväg (15 meter) påverkar riskbilden för planområdet negativt då 

bebyggelsen närmast järnväg kommer påverkas av risken för urspårning. Bostädernas placering på ett 

kortaste avstånd av 30 meter från framtida spårlägen påverkar riskbilden för planområdet positivt då 

bebyggelsen hamnar utanför urspårningsområdet för järnvägen.  

Närmast järnväg planeras en cykelväg vilken är åtkomlig från cykelförråd belägna utomhus vid östra 

fasaden samt inomhus vid västra fasaden på markplan (plan 1), se figur 5. 

 

Figur 5. Cykelförråd placerade i anslutning till cykelvägar.  

Cykelvägen skapar icke stadigvarande personvistelse inom den del av planområdet som är belägen 

närmast järnväg, vilket påverkar riskbilden för planområdet positivt då personvistelse undviks inom 

urspårningsområdet för järnvägen. Eftersom förråd/teknikutrymmen är placerade närmast järnväg på 

markplan (plan 1) undviks ytterligare personvistelse inom urspårningsområdet för järnvägen, vilket 

påverkar riskbilden för planområdet positivt. 
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2.3 INFRASTRUKTUR 

För Kust till kustbanan planeras en utbyggnad till dubbelspårig järnväg förbi planområdet. Studerad 

spårsträcka innehåller tre växlar [6] och två plankorsningar vid Liedbergsgatan och Södra Ringvägen, 

vilka skyddas med bommar och signalstolpar med ljud och ljus. För prognosåret 2040 anges att det  

passerar 155 persontåg och fem godståg per dygn på studerad spårsträcka förbi planområdet [7].  

2.4 BEFOLKNING OCH PERSONTÄTHET 

Planområdet består av bostäder och parkeringshus med en uppskattad persontäthet på 5100 personer 

per kvadratkilometer dagtid och nattetid. Dagtid antas att 90 procent av personer inom planområdet 

befinner sig inomhus respektive 10 procent utomhus. Nattetid antas att 99 procent av personer inom 

planområdet befinner sig inomhus respektive en procent utomhus. Antaganden om personvistelse 

dagtid respektive nattetid baseras på RIKTSAM [2]. Det antas vidare att tolv timmar om dygnet räknas 

som dag och resten som natt och att transporterna av farligt gods är jämnt fördelade över dygnet under 

hela året.   

Som grund för uppskattningen av persontäthet ligger ett medelvärde av uppmätta persontätheter för 

planområden i närheten viktat med persontätheten för aktuellt planområde. Persontätheten för aktuellt 

planområde har uppskattats med hjälp av personantal för bostäder (500 personer) från arkitekt [8] och 

för parkeringshus (80 personer), samt genom att beräkna arean för planområdet (17753 kvadratmeter). 

Personantal för parkeringshus har uppskattats med hjälp av antalet parkeringsplatser i parkeringshus 

(800 st.) och genom antagagade om att det vistas 1 person på 10 parkeringsplatser [4].     
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 RISKIDENTIFIERING 

I detta kapitel redovisas riskidentifieringen.  

3.1 IDENTIFIERING OCH BESKRIVNING AV RISKKÄLLOR 

Risker för planområdet härrör från urspårning och transport av farligt gods på Kust till kustbanan.  

3.2 TRANSPORT AV FARLIGT GODS PÅ KUST TILL KUSTBANAN 

Fördelningen av transporterade RID-S-klasser av farligt gods på Kust till kustbanan förbi planområdet 

baseras på tidigare riskbedömningar [4] [5]. En sammanställning av fördelningen redovisas i Tabell 1. 

Tabell 1. Fördelning av transporterade RID-S-klasser av farligt gods. 

RID-S-klass  Kategori ämnen Procentuell andel [%] 

1 Explosiva ämnen och föremål 0 % 

2 Gaser 26 % 

2.1 Brandfarliga gaser 17,3 % 

2.3 Giftiga gaser 8,7 % 

3 Brandfarliga vätskor 37 % 

4 Brandfarliga fasta ämnen 0 % 

5 Oxiderande ämnen och organiska 
peroxider 

37 % 

5.1 Oxiderande ämnen 37 % 

5.2 Organiska peroxider 0 % 

6 Giftiga ämnen 0 % 

7 Radioaktiva ämnen 0 % 

8 Frätande ämnen 0 % 

9 Övriga farliga ämnen och föremål 0 % 

 Totalt 100 % 

  

Utifrån bedömning av vilka konsekvenser som kan uppstå vid olycka med farligt gods, se avsnitt B.2, 

beaktas följande RID-S-klasser av farligt gods i den fortsatta riskbedömningen; klass 1, 2, 3 och 5.1.  

Övriga RID-S-klasser av farligt gods transporteras i begränsad mängd, eller bedöms inte ge 

signifikanta konsekvenser förutom i olycksfordonets omedelbara närhet.  
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3.3 SAMMANSTÄLLNING AV OLYCKSSCENARIER 

Baserat på de RID-S-klasser av farligt gods som utreds vidare, har ett antal dimensionerande 

olycksscenarier med potentiellt dödlig konsekvens sammanställts i Tabell 2. 

Tabell 2. Övergripande sammanställning över dimensionerande olycksscenarier baserat på rådande förutsättningar.  

 
Urspårning 

Explosiva 
ämnen 

Brandfarlig gas Giftig gas 
Brandfarlig 

vätska 
Oxiderande 

ämnen 

 RID-S-Klass 1 RID-S-Klass 2.1 RID-S-Klass 2.3 RID-S-Klass 3 RID-S-Klass 5.1 

Urspårning 
< 5 meter 

Liten explosion BLEVE Litet läckage Liten pölbrand Explosion 

Urspårning 
5-15 meter 

Medelstor 
explosion 

Gasmolns-
explosion 

Medelstort 
läckage 

Medelstor 
pölbrand 

Brand 

Urspårning 
15-25 meter 

Stor explosion Liten jetflamma Stort läckage Stor pölbrand  

Urspårning 
25-30 meter 

 
Mellan 

jetflamma 
   

  Stor jetflamma    
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 RISKUPPSKATTNING OCH RISKVÄRDERING 

I detta kapitel redovisas individrisknivån och samhällsrisknivån för planområdet med avseende på 

identifierade riskscenarier förknippade med urspårning och transport av farligt gods. 

I Sverige finns inget nationellt beslut om vilket tillvägagångssätt eller vilka kriterier som ska tillämpas 

vid riskvärdering inom planprocessen. Praxis vid riskvärderingen är att använda Det Norske Veritas 

förslag på kriterier för individ- och samhällsrisk [9]. Risker kan kategoriskt delas upp i;  

 oacceptabla 

 acceptabla med restriktioner och  

 acceptabla 

Risker som klassificeras som oacceptabla värderas som oacceptabelt höga och tolereras ej. Dessa 

risker kan vara möjliga att reducera genom att åtgärder vidtas.  

De risker som bedöms vara acceptabla med restriktioner behandlas enligt ALARP-principen (As Low 

As Reasonably Practicable). Risker som ligger i den övre delen, nära gränsen för oacceptabla risker, 

accepteras endast om nyttan med verksamheten anses mycket stor, och det är praktiskt omöjligt att 

vidta riskreducerande åtgärder. I den nedre delen av området bör inte lika hårda krav ställas på 

riskreduktion, men möjliga åtgärder till riskreduktion ska beaktas. Ett kvantitativt mått på vad som är 

rimliga åtgärder kan erhållas genom kostnads-nyttoanalys.  

De risker som kategoriseras som låga kan värderas som acceptabla. Dock ska möjligheter för 

ytterligare riskreduktion undersökas där åtgärder, som med hänsyn till kostnad kan anses rimliga att 

genomföra, ska genomföras. 

I Tabell 3 redogörs för DNV:s uppställda kriterier för värdering av individ- och samhällsrisk enligt ovan 

nämnd kategorisering. Kriterier återfinns i riskvärderingen för bedömning av huruvida risknivån år 

acceptabel eller ej. Gränserna markeras med streckade linjer enligt Figur 6. 

 

Tabell 3. Förslag till kriterier för värdering av individ och samhällsrisk enligt DNV [9]. 

Riskmått Acceptabel risk ALARP Oacceptabel risk 

Individrisk < 10-7 10-7 till 10-5 > 10-5 

Samhällsrisk* < 10-6 10-6 till 10-4 > 10-4 

 

 

Figur 6. Föreslagna kriterier på individrisk samt samhällsrisk enligt DNV [9]. 
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Individrisk – Sannolikheten att en individ som kontinuerligt vistas i en specifik punkt omkommer. 

Individrisken är platsspecifik och oberoende av hur många personer som vistas inom det givna 

området. Syftet med riskmåttet är att kvantifiera risken på individnivå för att säkerställa att enskilda 

individer inte utsätts för oacceptabel risk. 

Individrisk redovisas ofta med en individriskprofil (t.v. i Figur 6) som beskriver frekvensen att omkomma 

som en funktion av avståndet till en riskkälla. Kan även redovisas som individriskkonturer på karta. 

Samhällsrisk – Beaktar hur stor konsekvensen kan bli med avseende på antalet personer som 

påverkas vid olika scenarier där hänsyn tas till befolkningstätheten inom det aktuella området. Hänsyn 

tas även till eventuella tidsvariationer, som t.ex. att persontätheten i området kan vara hög under en 

begränsad tid på dygnet eller året och låg under andra tider. 

Samhällsrisken redovisas ofta med en F/N-kurva (t.h. i Figur 6) som visar den ackumulerade 

frekvensen för N eller fler omkomna till följd av de antagna olycksscenarierna. 

Samhällsrisken beräknas för 1 kilometer järnvägssträcka enligt beräkningsmetodik från RIKTSAM [2]. 

Då planområdets utsträckning längs järnvägen är relativt begränsad (140 m) i förhållande till studerad 

sträcka på 1 km samt att planområdet har en hög persontäthet jämfört med andra planområden i 

närheten behöver samhällsrisken för det enskilda planområdet beaktas för att ge en rättvisande riskbild 

för planområdet. Därför studeras både samhällsrisken för 1 km järnvägssträcka och samhällsrisken för 

det enskilda planområdet längs 140 meter av järnvägssträckan på 1 km, se avsnitt 4.1.3.    

För att studera samhällsrisken för det enskilda planområdet viktas DNV:s kriterier för samhällsrisk i 

Tabell 3 med planområdets yta (17753 m2). Gränserna för viktade kriterier illustreras i Figur 7. 

 

Figur 7. Viktade kriterier för samhällsrisken för planområdet.  
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4.1 RISKNIVÅ 

Det är nödvändigt att använda sig av båda riskmåtten, individrisk och samhällsrisk, vid uppskattning av 

risknivån i ett område så att risknivån för den enskilde individen tas i beaktande samtidigt som hänsyn 

tas till hur stora konsekvenserna kan bli med avseende på antalet personer som samtidigt påverkas. 

Med hjälp av Banverkets (nuvarande Trafikverket) rapport [10] beräknas frekvensen för att en 

järnvägsolycka, med eller utan farligt gods, inträffar på den aktuella sträckningen. För beräkning av 

frekvenser/sannolikheter för respektive olycksscenario används händelseträdsanalys. 

Frekvensberäkningarna redovisas i Bilaga B.  

Konsekvenserna av olycksscenarierna uppskattas utifrån litteraturstudier, datorsimuleringar och 

handberäkningar. Konsekvensuppskattningar redovisas mer omfattande i Bilaga C. 

4.1.1 Individrisknivå med avseende på transport av farligt gods på Kust till kustbanan 

I Figur 8 illustreras individrisknivån längs Kust till kustbanan (1 km järnvägssträcka) med och utan  

olycksscenarier från urspårning. De vågräta linjerna markerar övre och undre gräns för ALARP-

området och de streckade lodräta linjerna markerar avstånd från järnväg. Ur figuren kan utläsas att 

konsekvenserna relaterade till urspårning är styrande för individrisken inom 30 meter från järnvägen. 

Bortom 30 meter från järnvägen är individrisken acceptabel. Inom 30 meter från järnvägen krävs 

riskreducerande åtgärder för att hantera individriskbidraget från urspårning.  

Individrisknivån i Figur 8 innebär att det krävs riskreducerande åtgärder för att hantera risken från  

urspårning för parkeringshus inom 30 meter från järnväg. Då förråd/teknikutrymmen är placerade 

närmast järnväg på markplan förekommer knappt någon personvistelse inom urspårningsområdet för 

järnvägen. Därför anses det inte vara motiverat med riskreducerande åtgärder för detta utrymme. Dock 

bedöms det krävas riskreducerande åtgärder för att säkerställa att ingen omkommer på intilliggande 

våningsplan, se avsnitt 5.2.   

 

Figur 8. Individrisknivå med avseende på transport av farligt gods på Kust till kustbanan. Vertikala streck markerar avstånd till 
parkeringshus (15 meter) och bostäder (30 meter). 
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4.1.2 Samhällsrisknivå med avseende på transport av farligt gods på Kust till kustbanan 

I Figur 9 illustreras samhällsrisknivån med planerad utformning av planområdet. De parallella linjerna i 

mörkgrön och orange färg markerar övre och undre gräns för ALARP-området. Ur figuren kan utläsas 

att olycksscenarier med ett litet antal omkomna (färre än 10 personer) och olycksscenarier med ett 

medelhögt antal omkomna (mellan 10 och 60 personer) är styrande för samhällsrisken. För dessa 

olycksscenarier ligger samhällsriskkurvan inom den nedre delen av ALARP-området, vilket innebär att 

möjliga åtgärder till riskreduktion ska beaktas. Nämnda olycksscenarier med ett litet och medelhögt 

antal omkomna utgörs av brandscenarier.    

Samhällsrisknivån i Figur 9 innebär att möjliga åtgärder till riskreduktion ska beaktas med planerad 

utformning av planområdet.   

 

Figur 9. Samhällsrisknivå med avseende på transport av farligt gods på Kust till kustbanan. Ett befolkningsfritt avstånd på 30 

meter används i beräkningarna.   
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4.1.3 Samhällsrisknivå för planområde 

I Figur 10 illustreras samhällsrisknivån för planområdet med planerad utformning. Notera att övre och 

undre gräns för ALARP-området har viktats med planområdets area (17753 kvadratmeter). Ur figuren 

kan utläsas att olycksscenarier med ett litet antal omkomna (färre än 10 personer) och olycksscenarier 

med ett medelhögt antal omkomna (mellan 10 och 80 personer) är styrande för samhällsrisken för 

planområdet. För dessa olycksscenarier hamnar samhällsriskkurvan för planområdet inom området för 

oacceptabelt hög risk. Nämnda olycksscenarier med ett litet och medelhögt antal omkomna utgörs av 

brandscenarier.   

Samhällsrisknivån för planområdet i Figur 10 anger att riskreducerande åtgärder krävs för planerad 

utformning av planområdet.  

 

Figur 10. Samhällsrisknivå för planområdet. Ett befolkningsfritt avstånd på 30 meter används i beräkningarna.  
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 RISKREDUCERANDE ÅTGÄRDER 

Om risknivån bedöms som ej acceptabel ska riskreducerande åtgärder identifieras och föreslås. 

Åtgärderna identifieras utifrån tidigare riskbedömningar av WSP [11] [12], samt utifrån Boverkets och 

Räddningsverkets (nuvarande Myndigheten för samhällsskydd och beredskap) rapport 

Säkerhetshöjande åtgärder i detaljplaner [13]. Åtgärder redovisas som kan eliminera eller begränsa 

effekterna av de identifierade olycksscenarier som bedöms ge störst bidrag till risknivån utifrån de 

lokala förutsättningarna. Omfattningen av åtgärdernas skyddseffekter redovisas i Bilaga D.  

5.1 BEHOV AV RISKREDUCERANDE ÅTGÄRDER 

Resultaten från riskuppskattningen och riskvärderingen visar att riskreducerande åtgärder fordras för 

att hantera risken från urspårningsscenarier för parkeringshus och risken från brandscenarier. Därför 

inriktas föreslagna åtgärder mot att hantera konsekvenserna av brand- och urspårningsscenarier.  

5.2 FÖRSLAG PÅ RISKREDUCERANDE ÅTGÄRDER 

Åtgärder kan antingen vara sannolikhetsreducerande eller konsekvensbegränsande. I samband med 

fysisk planering är det utifrån Plan- och bygglagen svårt att reglera sannolikhetsreducerande åtgärder, 

eftersom riskkällorna och åtgärderna i regel är lokaliserade utanför planområdet, eller regleras med 

andra lagstiftningar. De åtgärder som föreslås kommer därför vara av konsekvensbegränsande art. 

För att erhålla acceptabla risknivåer för planerad utformning av planområdet bedöms föreslagna 

åtgärder i Tabell 4 krävas: 

Tabell 4. Föreslagna riskreducerande åtgärder för planerad utformning av planområdet.    

Riskreducerande 

åtgärd 

Beskrivning av 

åtgärd 

Avsedd effekt Motivering 

Eftergivande 

konstruktion  

Yttervägg till 

parkeringshus mot 

järnväg utformas som 

eftergivande 

konstruktion på 

markplan (plan 1) 

Yttervägg tar upp last 

vid kollision med 

urspårad tågvagn och 

motverkar ras av 

intilliggande 

våningsplan  

Motiveras av att 

urspårning är styrande 

för risknivån för 

parkeringshus, samt 

av att tågpassagerare 

skyddas i större mån 

*Byggnadstekniskt 

brandskydd 

Ytterväggar mot 

järnväg utförs i lägst 

brandteknisk klass EI 

30 och fönster i lägst 

klass EW 30 

Motverkar 

brandspridning in i 

byggnader 

Motiveras av att 

brandscenarier är 

styrande för risknivån 

med planerad 

utformning av 

planområdet 

Placering av 

friskluftsintag 

Friskluftsintag placeras 

högt på den sida av 

byggnad som vetter 

bort från järnväg 

Motverkar inläckning 

av giftig och brännbar 

gas in i byggnader 

Motiveras av att 

åtgärden är enkel att 

genomföra och även 

motverkar inläckning 

av brandgas   

*Åtgärden förutsätter att ytterväggar utförs enligt gällande föreskrifter från Boverket vad gäller krav på 

att begränsa risken för brandspridning via fasad. 
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I Tabell 5 matchas föreslagna riskreducerande åtgärder i Tabell 4 mot identifierade olycksscenarier. 

Omfattningen av åtgärdernas skyddseffekter redovisas i Bilaga D.   

Tabell 5. Föreslagna riskreducerande åtgärder matchade mot identifierade olycksscenarier.    

RID-S-Klass Olycksscenario Påverkan Åtgärd  

byggnad 

Åtgärd 

planområde 

- Urspårning < 5 m Påkörning - - 

- Urspårning 5-15 m Påkörning Eftergivande 

konstruktion 

 

- Urspårning 15-25 m Påkörning Eftergivande 

konstruktion 

 

- Urspårning 25-30 m Påkörning Eftergivande 

konstruktion  

 

1 Explosiva ämnen,  

25 ton 

Tryckpåverkan, 

splitter 

- - 

1 Explosiva ämnen, 

100 kg 

Tryckpåverkan, 

splitter 

- - 

2.1 BLEVE Värmestrålning *Byggnadstekniskt 

brandskydd  

 

2.1 Jetflamma, 

punktering 

Värmestrålning *Byggnadstekniskt 

brandskydd  

 

2.1 gasmoln, punktering Värmestrålning *Byggnadstekniskt 

brandskydd  

 

2.1 Jetflamma, stort hål Värmestrålning *Byggnadstekniskt 

brandskydd  

 

2.1 gasmoln, stort hål Värmestrålning *Byggnadstekniskt 

brandskydd  

 

2.3 Punktering giftig gas, 

svag vind 

Förgiftning Placering av 

friskluftsintag  

 

2.3 Punktering giftig gas, 

stark vind 

Förgiftning Placering av 

friskluftsintag 

 

2.3 Stort hål giftig gas, 

svag vind 

Förgiftning Placering av 

friskluftsintag 

 

2.3 Stort hål giftig gas, 

stark vind 

Förgiftning Placering av 

friskluftsintag 

 

3 Liten pölbrand Värmestrålning, 

kvävning av 

brandgas 

*Byggnadstekniskt 

brandskydd  

 

3 Stor pölbrand Värmestrålning, 

kvävning av 

brandgas 

*Byggnadstekniskt 

brandskydd  
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5.1 Explosion 

oxiderande ämnen 

25 ton  

Tryckpåverkan, 

splitter 

- - 

5.1 Gräsbrand 

oxiderande ämnen  

Värmestrålning, 

kvävning av 

brandgas 

*Byggnadstekniskt 

brandskydd  

 

*Åtgärden förutsätter att ytterväggar utförs enligt gällande föreskrifter från Boverket vad gäller krav på 

att begränsa risken för brandspridning via fasad.  

5.3 UPPSKATTAD RISKNIVÅ EFTER VIDTAGNA ÅTGÄRDER 

I detta avsnitt redovisas uppskattat risknivå efter att föreslagna riskreducerande åtgärder i Tabell 4 

vidtagits för planområdet. 

5.3.1 Individrisknivå efter vidtagna riskreducerande åtgärder  

Med eftergivande konstruktion för yttervägg till parkeringshus mot järnväg på markplan (plan 1) anses 

konstruktionen ta upp de laster som uppstår vid kollision med urspårad tågvagn och motverka ras av 

intilliggande våningsplan. I kombination med att förråd/teknikutrymmen är placerade närmast järnväg 

på markplan (plan 1) anses personer som vistas i parkeringshuset vara skyddade mot urspårning och 

därmed blir individrisken acceptabel enligt röd individriskkurva ”Utan urspårning” i Figur 8.  

5.3.2 Samhällsrisknivå för planområde efter vidtagna riskreducerande åtgärder 

I Figur 11 illustreras reducerad samhällsrisknivå för planområdet med föreslagna riskreducerande 

åtgärder i Tabell 4. Ur figuren kan utläsas att samhällsrisknivån för planområdet är acceptabel efter att 

samtliga föreslagna riskreducerande åtgärder vidtagits och under förutsättning att nyttan med planerad 

exploatering anses vara mycket stor enligt principen för ALARP.  

  

Figur 11. Samhällsrisknivå för planområdet efter vidtagna riskreducerande åtgärder.  
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 DISKUSSION 

Riskbedömningar av detta slag är alltid förknippade med osäkerheter, om än i olika stor utsträckning. 

Osäkerheter som påverkar resultatet kan vara förknippade med bland annat det underlagsmaterial och 

de beräkningsmodeller som analysens resultat är baserat på. De beräkningar, antaganden och 

förutsättningar som bedöms vara belagda med störst osäkerheter är: 

 Personantal inom planområdet 

 Transporter av farligt gods förbi planområdet 

 Schablonmodeller som har använts vid beräkning av olycksfrekvens  

 Antal personer som förväntas omkomma vid respektive olycksscenario 

Osäkerheterna ovan har behandlats med känslighetsanalyser. Vid beräkning av samhällsrisken för 

planområdet har personantalet inom planområdet fördubblats, se Bilaga E. Vid beräkning av 

samhällsrisken har fördelningen av transporterade RID-S-klasser av farligt gods förbi planområdet 

ändrats till att följa fördelningen för riksgenomsnittet tillsammans med andelen godsvagnar som 

transporterar farligt gods, vilken ändrats till 5 procent, se Bilaga E. Vid beräkning av individrisken har 

samma parametrar förändrats likadant som för samhällsrisken, se Bilaga E.  

Genom att förändra fördelningen av transporterade RID-S-klasser av farligt gods förbi planområdet 

beaktas osäkerhet beträffande beräkning av olycksfrekvensen. Genom att beakta resultaten både från 

samhällsrisken baserad på persontätheten för en kvadratkilometer och från samhällsrisken för 

planområdet baserad på persontätheten för aktuellt planområde beaktas osäkerhet beträffande antal 

omkomna vid respektive olycksscenario.  

Antaganden som har gjorts i analysen har genomgående varit konservativa för att risknivån inom 

planområdet inte ska underskattas.  

Vid analyser av detta slag råder ibland brist på relevanta data, behov av att göra antaganden och 

förenklingar och svårigheter att få fram tillförlitliga uppgifter som dessutom är mer eller mindre osäkra. 

Dessa svårigheter innebär att olika riskanalyser/riskanalytiker ibland kan komma fram till motstridiga 

resultat på grund av skillnader i antaganden, metoder och/eller ingångsdata. [14] 

Det finns flera skäl till varför systematiska riskanalyser är att föredra framför andra mer informella eller 

intuitiva sätt att hantera den stora, men långt ifrån fullständiga, kunskapsmassa som finns beträffande 

riskerna med transport av farligt gods. Användning av riskanalysmetoder av den typ som presenteras i 

VTI Rapport 389:1 och som använts i detta projekt innebär att befintlig kunskap insamlas, struktureras 

och sammanställs på ett systematiskt sätt så att kunskapsluckor kan identifieras. Detta medför att 

analysens förutsättningar kan prövas, ifrågasättas och korrigeras av oberoende. Metoden innebär 

också att de antaganden och värderingar som ligger till grund för olika uppskattningar tydliggörs för att 

undvika missförstånd vid information, diskussion och förhandling mellan beslutsfattare, transportörer 

och allmänhet. Riskanalyser utgör därigenom ett viktigt led i den demokratiska process som omger 

transporter av farligt gods i samhället. [14]  
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 SLUTSATSER 

Utifrån beräknade risknivåer bedömer WSP att kraven på lämplig markanvändning med hänsyn till risk 

uppfylls under förutsättning att samtliga föreslagna riskreducerande åtgärder vidtas och att nyttan med 

planerad exploatering anses vara mycket stor.   

WSP bedömer att följande riskreducerande åtgärder krävs för att planerad utformning av planområdet 

ska vara genomförbar ur risksynpunkt:  

 Eftergivande konstruktion. Yttervägg till förråd/teknikutrymmen närmast järnväg på markplan 

(plan 1) utformas med eftergivande konstruktion som tar upp lasterna vid påkörning av tågvagn 

så att ras av intilliggande våningsplan förhindras. 

 Byggnadstekniskt brandskydd. Ytterväggar mot järnväg utförs i lägst brandteknisk klass EI 

30 och fönster i lägst klass EW 30 under förutsättning att ytterväggarna utförs enligt gällande 

föreskrifter från Boverket vad gäller krav på att begränsa risken för brandspridning via fasad. 

Åtgärden avser endast ytterväggar till bostäder som vetter mot järnväg.  

 Placering av friskluftsintag. Friskluftsintag placeras högt på den sida av byggnad som vetter 

bort från järnväg.  
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Bilaga A. Metod för riskhantering 
Denna bilaga innehåller en beskrivning av begrepp och definitioner, arbetsgång och omfattning av 

riskhantering i projektet, samt de metoder som använts. 

A.1. Begrepp och definitioner 

Begreppet risk avser kombinationen av sannolikheten för en händelse och dess konsekvenser. 

Sannolikheten anger hur troligt det är att en viss händelse kommer att inträffa och kan beräknas om 

frekvensen, d.v.s. hur ofta något inträffar under en viss tidsperiod, är känd.  

Riskanalys omfattar, i enlighet med de internationella standarder som beaktar riskanalyser i tekniska 

system [15] [16], riskidentifiering och riskuppskattning, se Figur 12. 

Riskidentifieringen är en inventering av händelseförlopp (scenarier) som kan medföra oönskade 

konsekvenser, medan riskuppskattningen omfattar en kvalitativ eller kvantitativ uppskattning av 

sannolikhet och konsekvens för respektive scenario. 

Sannolikhet och frekvens används ofta synonymt, trots att det finns en skillnad mellan begreppen. 

Frekvensen uttrycker hur ofta något inträffar under en viss tidsperiod, t.ex. antalet bränder per år, och 

kan därigenom anta värden som är både större och mindre än 1. Sannolikheten anger istället hur troligt 

det är att en viss händelse kommer att inträffa och anges som ett värde mellan 0 och 1. Kopplingen 

mellan frekvens och sannolikhet utgörs av att den senare kan beräknas om den första är känd. 

Riskhantering

Riskbedömning

Riskreduktion/ 
-kontroll

Beslutsfattande 
Genomförande 

Övervakning

Riskanalys
Avgränsning

 Identifiera risker 
Riskuppskattning

Riskvärdering
Acceptabel risk

Analys av alternativ

 

Figur 12. Riskhanteringsprocessen.  

Efter att riskerna analyserats görs en riskvärdering för att avgöra om riskerna kan accepteras eller ej. 

Som en del av riskvärderingen kan det även ingå förslag till riskreducerande åtgärder och verifiering av 

olika alternativ. Det sista steget i en systematisk hantering av riskerna kallas riskreduktion/-kontroll. I 

det skedet fattas beslut mot bakgrund av den värdering som har gjorts av vilka riskreducerande 

åtgärder som ska vidtas. 

Riskhantering avser hela den process som innehåller analys, värdering och reduktion/-kontroll, medan 

riskbedömning enbart avser analys och värdering av riskerna. 
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A.2. Riskanalysmetoder 

I riskanalysen har kvantitativa metoder använts för att uppskatta risknivåer för planområdets 

utformningsalternativ.  

A.2.1 Kvantitativa metoder 

Kvantitativa metoder är helt numeriska och beskriver således risker med kvantitativa termer, 

exempelvis förväntat antal omkomna per år [17]. 
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Bilaga B. Frekvensberäkningar 
För att kunna kvantifiera risknivån för planområdet behövs ett mått på frekvensen för identifierade 

olycksscenarier som bedömts kunna inträffa på den planerade järnvägssträckningen i höjd med 

studerat planområde. Denna frekvens beräknas enligt Trafikverkets (tidigare Banverkets) Modell för 

skattning av sannolikheten för järnvägsolyckor som drabbar omgivningen [18]. Därefter används 

händelseträdsmetodik för att bedöma frekvenserna för de scenarier som kan få konsekvensen att 

minst en person skadas allvarligt eller omkommer. Det bör påpekas att det är frekvensen för 

järnvägsolycka (antal olyckor per år) och inte sannolikheten som skattas med denna modell. 

B.1. Sannolikhet för urspårning 

De indata som krävs för att kunna skatta frekvensen för järnvägsolycka är: 

 Den studerade järnvägssträckans längd (km) som bestäms av den sträcka på vilken en olycka 

kan påverka planområdet. Studerad järnvägssträcka är 1 kilometer.   

 Totalt antal tåg som passerar den studerade sträckan under den tidsperiod som skattningen 

avser (tåg/år) är cirka 58 440 st. 

 Totalt antal vagnar som passerar den studerade sträckan under den tidsperiod som 

skattningen avser (vagnar/år), vilket är cirka 314 115. 

 Antal vagnsaxlar per vagn har antagits till 3 st.  

 Antal växlar på den studerade sträckan uppgår till 3 st. [6] 

 Antal plankorsningar på den studerade sträckan uppgår till 2 st. 

B.1.1 Urspårning 

Frekvenser för beräkning av sannolikhet för urspårning av tåg redovisas i Tabell 6 [18]: 

Tabell 6. Ingående parametrar vid beräkning av sannolikhet för urspårning.  

Identifierade olyckstyper för urspårning Frekvens (per år) Enhet 

Rälsbrott 5,0010-11 vagnaxelkm 

Solkurvor 1,0010-5 spårkm 

Spårlägesfel 4,0010-10 vagnaxelkm 

Växel sliten, trasig 5,0010-9 antal tågpassager 

Växel ur kontroll 7,0010-8 antal tågpassager 

Vagnfel   

Persontåg 9,0010-10 vagnaxelkm 

Godståg 3,1010-9 vagnaxelkm 

Lastförskjutning 4,0010-10 vagnaxelkm (godståg, annat) 

Annan orsak 5,7010-8 tågkm 

Okänd orsak 1,4010-7 tågkm 
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B.1.2 Sammanstötningar 

I denna grupp innefattas sammanstötningar mellan rälsburna fordon, som t.ex. sammanstötning mellan 

två tåg, mellan tåg och arbetsfordon etc. Sannolikheten för en sammanstötning med tåg på en linje 

antas vara så låg att den inte är signifikant [18] och kommer därför inte att beaktas i de fortsatta 

beräkningarna. 

B.1.3 Plankorsningsolyckor 

Längs med studerad järnvägssträcka förekommer 2 st. plankorsningar.  

B.1.4 Växling och rangering 

I höjd med planområdet förekommer 3 st. växlar.  

B.1.5 Resultat 

Frekvensen för en olycka med godståg beräknas med formeln: 

)(,
)(

)(
)( årperyckagodstågsolFrekvens

sttågantalTotalt

stGodståg
årpersfrekvensUrspårning   

B.1.6 Avstånd från spår för urspårande vagnar 

Alla urspårningar leder inte till negativa konsekvenser för omgivningen. Huruvida personer i 

omgivningen skadas eller ej beror på hur långt ifrån rälsen en vagn hamnar efter urspårning. I Tabell 7 

nedan redovisas fördelningen för avstånd från spår som vagnar förväntas hamna efter urspårning, 

fördelat på trafikandelar (97 % persontåg och 3 % godståg) [18]. 

Tabell 7. Avstånd från spår (m) för urspårade vagnar.  

Avstånd från spår 0-1 m 1-5 m 5-15 m 15-25 m >25 m 

Resandetåg 77,53% 17,98% 2,25% 2,25% 0,00% 

Godståg 70,33% 19,78% 5,49% 2,20% 2,20% 

Viktat medel efter andel 77,30% 18,03% 2,35% 2,25% 0,07% 

 

Sannolikheten att en vagn hamnar så långt som 25 meter från spåret vid urspårning är mycket liten 

[19]. Enligt Tabell 7 ovan varierar sannolikheten för respektive konsekvensavstånd något beroende på 

vilken tågtyp som går på det aktuella spåret. En sammanvägning (viktning) av dessa sannolikheter 

används tillsammans med den totala urspårningsfrekvensen för både gods- och resandetåg för att 

beräkna riskbidraget från urspårande tåg. Ett händelseträd som beskriver detta presenteras i Figur 13. 
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Figur 13. Händelseträd med sannolikheter för urspårningar.  

B.2. Järnvägsolycka med transport av farligt gods 

Farligt gods är ett samlingsbegrepp för farliga ämnen och produkter som har sådana egenskaper att de 

kan skada människor, miljö och egendom om det inte hanteras rätt under transport. Transport av farligt 

gods omfattas av regelsamlingar [20] som tagits fram i internationell samverkan. Farligt gods på 

järnväg delas in i nio olika klasser enligt RID-S-systemet där kategorisering baseras på den 

dominerande risken som finns med att transportera ett visst ämne eller produkt. Detta innebär inte att 

ett ämne inte kan ge upphov till typkonsekvenser motsvarande de för en annan RID-S-klass. T.ex. 

transporteras vätefluorid under RID-S-klass 8 eftersom dess primära risk utgörs av frätskador. Ämnet 

är dock mycket giftigt och kan ge upphov till dödliga konsekvenser över relativt stora avstånd. I Tabell 

8 nedan redovisas klassindelningen av farligt gods och en beskrivning av vilka konsekvenser som kan 

uppstå vid olycka. 

Tabell 8. Kortfattad beskrivning av respektive RID-S- klass av farligt gods, samt konsekvensbeskrivning. 

RID-S Kategori Beskrivning Konsekvenser 

Klass 1 Explosiva 

ämnen och 

föremål 

Sprängämnen, tändmedel, 

ammunition, etc. Maximal 

tillåten mängd explosiva 

ämnen på väg är 16 ton 

[20]. 

Orsakar tryckpåverkan, brännskador och splitter. Stor 

mängd massexplosiva ämnen ger skadeområde med 

200 m radie (orsakat av tryckvåg). Personer kan 

omkomma både inomhus och utomhus. Övriga 

explosiva ämnen och mindre mängder 

massexplosiva ämnen ger enbart lokala 

konsekvensområden. Splitter och annat kan vid stora 

explosioner orsaka skador på uppemot 700 m [21]. 

Klass 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, jetflamma, 

gasmolnsexplosion eller BLEVE. 

Konsekvensområden över 100-tals m. Omkomna 

både inomhus och utomhus. 

Klass 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 30 m från en pöl. Rök kan spridas över 

betydligt större område. Bildandet av vätskepöl beror 

på vägutformning, underlagsmaterial och diken etc. 
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RID-S Kategori Beskrivning Konsekvenser 

Klass 4 Brandfarliga 

fasta ämnen 

Kiseljärn (metallpulver), 

karbid och vit fosfor. 

Brand, strålning och giftig rök. Konsekvenserna 

vanligtvis begränsade till närområdet kring olyckan. 

Klass 5 Oxiderande 

ämnen,  

organiska 

peroxider 

Natriumklorat, 

väteperoxider och 

kaliumklorat. 

Tryckpåverkan och brännskador. Självantändning, 

explosionsartat brandförlopp om 

väteperoxidlösningar med koncentrationer > 60 % 

eller organiska peroxider som kommer i kontakt med 

brännbart organiskt material. Konsekvensområden 

för tryckvågor uppemot 120 m. 

Klass 6 Giftiga 

ämnen, 

smittförande 

ämnen 

Arsenik-, bly- och 

kvicksilversalter, 

bekämpningsmedel, etc. 

Giftigt utsläpp. Konsekvenserna vanligtvis 

begränsade till kontakt med själva olycksfordonet 

eller dess omedelbara närhet. 

Klass 7 Radioaktiva 

ämnen 

Medicinska preparat. 

Vanligtvis små mängder. 

Utsläpp radioaktivt ämne, kroniska effekter, mm. 

Konsekvenserna begränsas till närområdet. 

Klass 8 Frätande    

ämnen 

Saltsyra, svavelsyra, 

salpetersyra, natrium- och 

kaliumhydroxid (lut). 

Transporteras vanligtvis 

som bulkvara. 

Utsläpp av frätande ämne. Dödliga konsekvenser 

begränsade till närområdet [22]. Personskador kan 

uppkomma på längre avstånd. 

Klass 9 Övriga farliga 
ämnen och 
föremål 

Gödningsämnen, asbest, 

magnetiska material etc. 

Utsläpp. Konsekvenserna vanligtvis begränsade till 

kontakt med själva olycksfordonet eller dess 

omedelbara närhet. 

 

Enligt tidigare resonemang bedöms inte alla RID-S-klasser av farligt gods vara relevanta vid 

uppskattning av risknivån för det aktuella planområdet. Således är de RID-S-klasser som beaktas mer 

detaljerat i riskuppskattningen därför explosiva ämnen (klass 1), gaser (klass 2), brandfarliga vätskor 

(klass 3) samt oxiderande ämnen (klass 5.1).  

Frekvensen för en olycka med godståg är enligt avsnitt B.1.5 beräknad till 1,55E-03 per år. I 

genomsnitt omfattar en urspårning 3,5 vagnar [23]. Andelen godsvagnar som transporterar farligt gods 

uppgår till 1,92 % [4] [5] i grundberäkningen och till 5 % i känslighetsanalysen. Sannolikheten att en 

eller flera av de inblandade godsvagnarna i en urspårning innehåller farligt gods är då:  

1-(1-X)3,5 

Frekvensen för att en farligt gods-vagn spårar ur på den aktuella sträckan beräknas bli cirka 2,55E-04 

per år. 

I händelseträdet, se Figur 14, redovisas frekvensen för olycka med transport av aktuella RID-S-klasser 

av farligt gods inblandade utifrån uppskattad andel av respektive klass. 

 

Figur 14. Händelseträd med sannolikhet för olycka med farligt gods. 
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B.3. Olycksscenarier – händelseträdsmetodik 

Denna del av bilagan redovisar frekvensberäkningar som genomförts med hjälp av 

händelseträdsmetodik.  

B.3.1 RID-S-klass 1 – Explosiva ämnen 

Inom EU är den maximalt tillåtna mängden som får transporteras på väg 16 ton, och små mängder 

begränsas till 50-100 kg. Dock tillåts större mängder på järnväg, varför 25 ton antagits som maximal 

transportmängd.  

Transport av RID-S-klass 1 på järnväg är väldigt sparsam. Åren 2006-2010 transporterades en så liten 

mängd klass 1 att siffran som anges avrundats ner till 0 (tusen ton/år). Summan under tidsperioden för 

RID-S-klass 1 utgör endast 0,015 % av den totala mängden farligt gods [24]. Denna siffra gäller för 

Sverige i helhet, och en nedbrytning till transporter på en specifik sträcka går inte göra på något enkelt 

sätt. Det finns flera olika transportörer och de flesta hänvisar till sekretess, dels företagsmässigt och 

dels säkerhetsmässigt. Enligt samtal med ett av de största transportbolagen på järnväg hade det 

endast förekommit tre transporter med RID-S-klass 1 under hela 2011 i Sverige. Ingen uppgift om total 

mängd explosiver finns att tillgå eftersom även emballage och annat räknas in i transportvikten. 

Uppskattningsvis var ingen av de tre transporterna på mer än 500 kg explosivt ämne [25]. 

En grov uppskattning är att laster på 25 ton utgör cirka 2 % av antalet transporter med RID-S-klass 1, 

och övriga 98 % antas förenklat utgöra mindre laster om 100-150 kg.  

En explosion antas kunna inträffa dels om olyckan leder till brand i vagn, dels om de mekaniska 

påkänningarna på vagnen blir tillräckligt stora, d.v.s. om lasten utsätts för stöt. Eftersom det finns 

detaljerade regler för hur explosiva ämnen ska förpackas och hanteras vid transport görs bedömningen 

att det är liten sannolikhet för att olycka vid transport av explosiva ämnen leder till omfattande skador 

på det transporterade godset på grund av påkänningar.  

Sannolikheten för att en vagn inblandad i en olycka ska börja brinna uppskattas till 0,2 %, vilket är 

hälften av motsvarande sannolikhet för vägolycka [26] [27]. Därefter antas ett konservativt värde på 

sannolikheten för att branden sprider sig till det explosiva ämnet till 50 % [28]. 

Med stöt avses sådan stöt som har den intensitet och hastighet att den kan initiera en detonation. Det 

krävs kollisionshastigheter som uppgår till flera hundra m/s [29]. Till skillnad från i fallet med brand så 

saknas kunskap om hur stort krockvåld som behövs för att initiera detonation i det fraktade godset. 

Som ett jämförelsevärde att förhålla sig till anger HMSO [30] att sannolikheten för en stötinitierad 

detonation vid en kollision är mindre än 0,2 %. I Figur 15 redovisas möjliga scenarier. 



 
 

 

 

 

UPPDRAGSNAMN FÖRFATTARE  

Riskbedömning Växjö 10:35 Martin Thomasson  

UPPDRAGSNUMMER DATUM  

10264785 2018-07-10  

 

Figur 15. Händelseträd med sannolikheter för olycka med explosiva ämnen. 

B.3.2 RID-S-klass 2 – Gaser 

Baserat på transportflödena som uppmätts 2006 [31], antas 87 % av transporterna inom RID-S-klass 2 

utgöras av brandfarliga gaser. 13 % antas vara giftiga gaser.  

Sannolikheten för att en olycka leder till läckage av farligt gods antas variera beroende på om det rör 

sig om en tunn- eller tjockväggig vagn. Gaser transporteras vanligtvis tryckkondenserade i 

tjockväggiga tryckkärl och tankar med hög hållfasthet. Sannolikheten för stort respektive litet läckage 

(punktering) som följd av en olycka är för tjockväggiga vagnar 1 % i båda fallen [18]. Sannolikheten för 

inget läckage är följaktligen 98 %. 

För brännbara gaser bedöms konsekvenserna för människor bli påtagliga först sedan utsläppet 

antänts. Tre scenarier kan antas uppstå beroende av typ av antändning. Om den trycksatta gasen 

antänds omedelbart vid läckage uppstår en jetflamma. Om gasen inte antänds direkt kan det uppstå ett 

brännbart gasmoln som sprids med vinden och kan antändas senare. Det tredje scenariot, BLEVE 

(Boiling Liquid Expanding Vapour Explosion), är mycket ovanligt och kan endast inträffa om vagnen 

saknar säkerhetsventil och tanken utsätts för en omfattande brand. En BLEVE kan då uppkomma om 

tanken utsatts för kraftig brandpåverkan under en längre tid. 
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För ett litet utsläpp brännbar gas (punktering av vagn) ansätts följande sannolikheter [32] för: 

 omedelbar antändning (jetflamma): 10 % 

 fördröjd antändning (brinnande gasmoln): 0 

 ingen antändning: 90 %  

För ett stort utsläpp (stort hål) är motsvarande siffror 20 %, 50 % och 30 % [32]. En BLEVE antas 

enbart kunna uppstå i intilliggande tank om eventuell jetflamma är riktad direkt mot tanken under en 

lång tid. Vid fördröjd antändning av den brännbara gasen antas gasmolnet driva iväg med vinden och 

därför inte påverka intilliggande tankar vid antändning. Sannolikheten för att en BLEVE ska uppstå till 

följd av jetflamma är mycket liten. Konservativt ansätts 1 %. 

För olycka med giftiga gaser påverkar vindstyrkan utsläppets konsekvenser på omgivningen. 

Vindstyrkan antas vara antingen hög (8 m/s) eller låg (3 m/s) med lika stor sannolikhet. I Figur 16 

redovisas olika scenarier för en olycka med gas. 

 

Figur 16. Händelseträd med sannolikheter för olycka med gas. 
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B.3.3 RID-S-klass 3 – Brandfarliga vätskor 

För brandfarliga vätskor gäller att skadliga konsekvenser kan uppstå först när vätskan läcker ut och 

antänds. Brandfarliga vätskor antas oftast transporteras i tunnväggiga tankar, och sannolikheten för ett 

litet läckage (punktering) respektive stort läckage vid urspårning är 25 % och 5 % [18]. I 70 % av fallen 

förekommer inget läckage. 

Sannolikheten för att ett litet respektive stort läckage av brandfarliga vätskor på järnväg ska antändas 

antas vara 10 % respektive 30 % [18]. I Figur 17 redovisas olika scenarier för en olycka med 

brandfarlig vätska. Scenariot stor pölbrand bedöms som mycket konservativt om underlaget vid 

järnvägsbanken består av makadam som är ett lättgenomsläppligt material, vilket försvårar bildandet 

av pölar vid utsläpp. 

 

Figur 17. Händelseträd med sannolikheter för olycka med brandfarlig vätska. 

B.3.4 RID-S-klass 5.1 – Oxiderande ämnen 

Oxiderande ämnen brukar vanligtvis inte leda till personskador, förutom om de kommer i kontakt med 

brännbart, organiskt material (t.ex. bensin, motorolja etc.). Blandningen kan då leda till självantändning 

och kraftiga explosionsförlopp. Det är dock inte samtliga oxiderande ämnen som kan självantända.  

Oxiderande ämnen är brandbefrämjande ämnen som vid avgivande av syre (oxidation) kan initiera 

brand eller understödja brand i andra ämnen, t.ex. brand i vegetation kring banvallen. Explosion kan 

inträffa i vissa fall. 

Transportstatistik [24] anger att 93 % av transporterna i RID-S-klass 5 utgörs av oxiderande ämnen, 

och 7 % av organiska peroxider. En huvuddel av de oxiderande ämnen som transporteras i Sverige 

bedöms kunna självantända explosionsartat vid kontakt med organiskt material. Utifrån detta antas 90 

% av transporterna med klass 5 kunna leda till explosionsartade förlopp.  

Oxiderande ämnen antas bli transporterade i tunnväggiga vagnar och sannolikheten för läckage är då 

30 % (se ovan i avsnitt B.3.3 avseende litet respektive stort läckage). Sannolikheten för att det utläckta 

ämnet ska komma i kontakt med väl blandat och organiskt material har i aktuellt fall antagits till 1 % 

[28]. Givet att blandning skett antas en antändning uppstå med sannolikheten 10 %. 10 % av fallen då 

blandningen antänt antas gå till detonation, medan resterande 90 % antas utvecklas till en kraftig 

brand. I Figur 18 redovisas olika scenarier för en olycka med oxiderande ämnen. 

Antändning

10% 4,1E-07

Läckage

25%

90% 3,7E-06

1,6E-05 30% 2,5E-07
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70% 5,7E-07

70% 1,1E-05
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Ej läckage
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Figur 18. Händelseträd med sannolikheter för olycka med oxiderande ämnen. 

B.4. Anpassning av sannolikheten att påverkas utifrån 
konsekvensavståndets längd 

För individriskberäkningarna görs en frekvensreducering med avseende på att vissa scenarier har 

konsekvensavstånd som inte sträcker sig över hela den studerade sträckan. En specifik plats drabbas 

bara av olyckans konsekvenser om den inträffar på en viss sträcka i närheten. Längden på denna 

sträcka antas vara det uppskattade konsekvensavståndet multiplicerat med en faktor 2. Detta värde 

dividerat med den totala studerade sträckans längd ger därmed en frekvensreduktionsfaktor för 

respektive olycksscenario.  

Även för samhällriskberäkning anpassad till planområdet tillämpas en typ av frekvensanpassning. 

Konsekvenserna i antal döda uppskattas utifrån att olyckan inträffar så att konsekvenserna riktas mot 

planområdet (exempelvis att jetflamman eller utsläppet är riktat mot planområdet). Därför kan 

frekvensen i samhällsriskberäkning anpassad till planområdet halveras då jetflammor (med flera) som 

är riktade bort från planområdet inte ska bidra till samhällsrisken för planområdet. Förfarandet bedöms 

vara konservativt, då vissa scenarier har ett spridningsområde (andel av cirkulärt område) som är 

mindre än 50 % - vilket de i praktiken nu får. För olycksscenarier med cirkulärt konsekvensområde (t. 

ex. explosioner) görs ingen sådan reducering. 

  

Förbränning

Kontakt och väl blandat

med organiskt material 1% 1,6E-08

20% 9% 1,5E-07

Läckage 90% 1,5E-06
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org. peroxider 80% 6,6E-06

90%

70% 1,9E-05

10% 3,1E-06

3,1E-05

Olycka 
Oxiderande ämnen
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Nej
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Bilaga C. Konsekvensberäkningar 
De riskmått som används i denna riskbedömning är individrisk, samhällsrisk och samhällsrisk för 

planområdet. Indata till beräkningar är bl.a. avståndet inom vilket personer antas omkomma, med 

avseende på respektive olycksscenario.  

Alla konsekvensavstånd för olyckor med farligt gods har beräknats utifrån att olyckan inträffar på 

spåret, från vilket alla konsekvensavstånd sedan uppskattas. Vid beräkning av mekanisk skada 

orsakad av urspårning har dock de urspårande vagnarnas avstånd från spåret beaktats. 

C.1. Persontäthet 

I samhällsriskberäkningar tas hänsyn till hur många personer som kan antas uppehålla sig i området 

kring järnvägen, vilket gjorts genom att ansätta en persontäthet per kvadratkilometer. För beräkningar 

av samhällsrisk för planområdet har en persontäthet endast ansatts för planområdets yta (17753 m2). 

Riskbedömningen grundar sig på att analysera olyckor med centrum i aktuell riskkälla samt åt 500 

meter i vardera riktningen enligt Figur 19.  

 

 

Figur 19. Principskiss för hur persontätheten har räknats fram. Personerna inom hela området antas befinna sig jämt utspridda 

över ytan. 

Grundantagandet är att personer uppehåller sig jämnt utspridda över hela ytan, även närmast 

järnvägens kant. Detta antagande är grovt varför en befolkningsfri yta baserad på avståndet till järnväg 

ansätts i beräkningarna. Detta innebär att personantalet inom detta område subtraheras från resultatet 

för varje olycksscenario i samhällsriskberäkningarna.  

För individrisken är detta avstånd oväsentligt, eftersom riskmåttet anger hur stor frekvensen är att en 

fiktiv person som uppehåller sig på ett givet avstånd under ett års tid omkommer. 

C.2. Mekanisk skada vid urspårning 

I samband med urspårningar antas dödlig påverkan uppstå på alla människor som befinner sig inom 

det avstånd på vilket tåget hamnar. Risken för mekanisk påverkan på människor eller byggnader är 

oberoende av om det rör sig om persontåg eller godståg. Riskerna begränsas till området närmast 

järnvägen, cirka 25-30 meter, vilket är det avstånd som urspårade vagnar i de flesta fall hamnar inom.  
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C.3. Uppskattade konsekvenser för olyckor med farligt gods 

Eftersom egenskaperna hos ämnena i de olika klasserna av farligt gods skiljer sig från varandra har 

olika metoder använts för att uppskatta konsekvenserna för de olycksscenarier som beskrivs i Bilaga 

B. Litteraturstudier, simuleringsprogram och handberäkningar är exempel på olika metoder som har 

använts.   

C.3.1 RID-S-klass 1 – Explosiva ämnen 

Detonationer och de konsekvenser som dessa orsakar är komplexa och kräver beaktande av många 

faktorer. Konsekvenserna för människor beror bland annat på mängden explosiv vara, omgivningens 

utformning (tillgång till skydd i form av bebyggelse eller liknande) samt hur personer befinner sig i 

förhållande till explosionen.  

Den påverkan som kan uppkomma på människor till följd av tryckvågor kan delas in i direkta och 

indirekta skador. Vanliga direkta skador är spräckt trumhinna eller lungskador. De indirekta skadorna 

kan uppstå antingen då människor kastas iväg av explosionen (tertiära), eller då föremål som splitter 

kastas mot människor (sekundära) [33].   

Sannolikheten för att en individ att träffas av splitter är låg, och antalet omkomna till följd av 

splitterverkan bedöms därför bli litet. Sammantaget bedöms riskbidraget från splitterverkan vara 

försumbart. Vad gäller trycknivåer och de direkta skador som de ger upphov till, går gränsen för 

lungskador vid omkring 70 kPa och direkt dödliga skador kan uppkomma vid 180 kPa [34]. Detta värde 

kan dock vara missvisande då det gäller direkt tryckpåverkan, mot vilken den mänskliga kroppen är 

relativt tålig. Tertiära skador bedöms leda till dödsfall vid betydligt lägre tryck än 180 kPa. Dödliga 

förhållanden för personer utomhus antas i denna riskbedömning uppstå redan vid 70 kPa (gräns för 

lungskador) då även sekundära effekter inkluderas. Enligt Göteborgs fördjupade översiktsplan för 

sektorn transporter av farligt gods blir konsekvensavståndet då cirka 120 meter för en 25 ton laddning. 

För en 150 kg laddning blir motsvarande avstånd omkring 30 meter [28].  

Byggnader har normalt en relativt låg trycktålighet och skadas svårt eller rasar vid tryck på 15-40 kPa 

(40 kPa för moderna byggnader). I FÖP Göteborg [28] anges att väggar kan förväntas raseras i 

moderna byggnader på upp till 250 meters avstånd från en 25 tons explosion. Vid en 150 kg explosion 

uppkommer 40 kPa på omkring 25 meters avstånd. 
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C.3.2 RID-S-klass 2 – Gaser 

Gaser indelas i brännbara, inerta och giftiga. Det är endast de brännbara (RID-S-klass 2.1) och giftiga 

gaserna (RID-S-klass 2.3) som antas kunna innebära dödliga konsekvenser för omgivningen vid 

olycka. 

Brännbar gas, RID-S-klass 2.1 

Konservativt antas att det är tryckkondenserad gasol i samtliga vagnar, eftersom gasol har en låg 

brännbarhetsgräns, vilket antas medföra att antändning kommer att kunna inträffa på ett längre 

avstånd från olycksplatsen. Mängden gas i en järnvägsvagn antas till cirka 40 ton [35]. 

Utsläppsstorlekarna (för jetflamma och gasmoln) antas till: punktering (hålstorlek 20 mm) och stort hål 

(hålstorlek 100 mm) [36]. För respektive utsläppsstorlek beräknas, med simuleringsprogrammet Gasol 

[37], dels eventuell jetflammas längd vid omedelbar antändning, dels det brännbara gasmolnets volym 

samt området som påverkas vid en BLEVE. För jetflamma och brinnande gasmoln varierar 

skadeområdet med läckagestorlek, direkt alternativt fördröjd antändning samt vindhastighet. Beroende 

på om läckage inträffar i tanken i gasfas, i gasfas nära vätskefas eller i vätskefas kan utsläppets storlek 

och konsekvensområde variera. De värsta konsekvenserna bedöms uppstå om utsläppet sker nära 

vätskeytan och därför antas det konservativt att detta är fallet.  

För värmestrålning antas en rimlig kritisk nivå där människor förväntas omkomma vara 15 kW/m2 

(vilket orsakar outhärdlig smärta efter kort exponering). 

De indata som använts i Gasol för att simulera konsekvensområden för jetflamma och gasmoln 

presenteras nedan: 

 Lagringstemperatur: 15°C 

 Lagringstryck: 7 bar övertryck 

 Utströmningskoefficient (Cd): 0,83 (Rektangulärt hål med kanterna fläkta utåt) 

 Tankdiameter: 2,5 m (järnväg) 

 Tanklängd: 19 m (järnväg) 

 Tankfyllnadsgrad: 80 % 

 Tankens vikt tom: 50 000 kg 

 Designtryck: 15 bar övertryck 

 Bristningstryck: 4*designtrycket 

 Lufttryck: 760 mmHg 

 Omgivningstemperatur: 15°C 

 Relativ fuktighet: 50 % 

 Molnighet: Dag och klart 

 Omgivning: Många träd, häckar och enstaka hus (tätortsförhållanden) 

I Tabell 9 visas de avstånd inom vilka personer antas omkomma för respektive scenario vid olika typer 

av utsläpp. För jetflamma och brinnande gasmoln blir inte skadeområdet cirkulärt runt olycksplatsen 

utan mer plymformat. För brinnande gasmoln antas det att gasmolnet antänds då det fortfarande 

befinner sig vid tanken och inte har hunnit spädas ut ytterligare. Det brännbara molnets volym bedöms 

där vara som störst. Det skadedrabbade området, med avseende på brinnande gasmoln, uppskattas 

vara molnets storlek plus avståndet där tredje gradens brännskada kan uppnås från gasmolnsfronten.  
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Tabell 9. Konsekvensavstånd där personer förväntas omkomma, för olika scenarier med brännbara gaser.  

Scenario Källstyrka Antändning Konsekvensavstånd 

BLEVE - - Cirkulärt 200 m radie 

Punktering 2,4 kg/s 
Jetflamma 18 m 

Gasmoln 18 m 

Stort hål 60 kg/s 
Jetflamma 91 m 

Gasmoln 21 m 

 

Giftig gas, RID-S-klass 2.3 

Den icke brännbara men giftiga gasen antas vara klor som är en av de giftigaste gaserna som 

transporteras på järnväg i Sverige. Att använda klor som representativt ämne bedöms vara 

konservativt, jämfört med exempelvis ammoniak eller svaveldioxid. Med simuleringsprogrammet 

Spridning luft [38] beräknas storleken på det område där koncentrationen klor antas vara dödlig 

(utomhus). Använt gränsvärde för dödliga skador (LC50
1) för klor är 250 ppm. 

Mängden i en järnvägsvagn antas till 65 ton [38]. Utsläppsstorlekarna uppskattas till litet läckage 

(punktering 0,45 kg/s) och stort läckage (stort hål 112 kg/s) [38].  

Gasens spridning beror bland annat på vindstyrka, bebyggelse och tid på dygnet. Spridning luft visar 

spridningskurvor och uppskattningar av hur stor andel av befolkningen inom området som förväntas 

omkomma. Denna andel avtar med avståndet både i längd med och vinkelrätt mot gasmolnets riktning, 

se Tabell 10.  

De indata som använts i Spridning luft för att simulera konsekvensområden för utsläpp av giftig gas 

presenteras nedan. Vindstyrkan kommer att varieras från 3-8 m/s och simuleringar kommer att göras 

med olika stora utsläppsmängder, men i övrigt hålls faktorerna konstanta: 

 Kemikalie: Klor 

 Emballage: Järnvägsvagn (65 000 kg) 

 Bebyggelse: Bebyggt 

 Lagringstemperatur: 15°C 

 Omgivningstemperatur: 15°C 

 Molnighet: vår, dag och klart 

 

Tabell 10. Konsekvensavstånd där personer förväntas omkomma vid farligt godsolycka med giftig gas i lasten.  

Scenario Källstyrka Vindstyrka Konsekvensavstånd 

Punktering 0,45 kg/s 
3 m/s 

8 m/s 

38 m 

34 m 

Stort hål 112 kg/s 
3 m/s 

8 m/s 

755 m 

880 m 

  

                                                   
1 Värden för människa exponerad via inhalation under 30 minuter. 
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C.3.3 RID-S-klass 3 – Brandfarliga vätskor 

För brandfarliga vätskor gäller att skadliga konsekvenser kan uppstå först när vätskan läcker ut och 

antänds. Det avstånd, inom vilket personer förväntas omkomma direkt alternativt som följd av 

brandspridning till byggnader, antas vara där värmestrålningsnivån överstiger 15 kW/m2, vilket är en 

strålningsnivå som orsakar outhärdlig smärta efter kort exponering (cirka 2-3 sekunder) samt den 

strålningsnivå som bör understigas i minst 30 minuter utan att särskilda åtgärder vidtas i form av 

brandklassad fasad [36].  

Vid beräkning av konsekvensen av en farligt gods-olycka med brandfarlig vätska antas tanken rymma 

bensin. Uppskattningsvis rymmer en järnvägsstank cirka 45 ton bensin. Vanligtvis är tankar dock 

uppdelade i mindre fack, och därför är sannolikheten för att all bensin läcker ut mycket liten. Beroende 

på utsläppsstorleken antas olika stora pölar med brandfarlig vätska bildas, vilket leder till olika mängder 

värmestrålning. Ett stort läckage antas bilda en 400 m2 pöl medan en punktering grovt antas bilda en 

100 m2 pöl.  

Strålningsberäkningarna har genomförts med hjälp av handberäkningar. Använda formler och 

samband är etablerade och har använts under många år vid bedömning av olika typer av brandförlopp 

[39].  

I Tabell 11 redovisas skadeområden inom vilka personer kan omkomma vid olika stora pölbränder. 

Eftersom strålningsberäkningarna utgår från pölens kant är det viktigt att även räkna med pölradien för 

att få det aktuella avståndet med utgångspunkt från olycksplatsen, eftersom den brandfarliga vätskan 

kan spridas över ett relativt stort område beroende på topografi med eventuella diken osv. I detta fall 

antas konservativt att pölen breds ut cirkulärt med centrum vid olycksplatsen på spåret. 

Tabell 11. Skadedrabbat område, inom vilket personer förväntas omkomma, för olika scenarier vid farligt godsolycka med 
brandfarlig vätska i lasten. 

Scenario Pölradie 
Avstånd från pölkant  

till kritisk strålningsnivå 
Konsekvensområde  

Liten pölbrand bensin (100 m2) 5,6 m 17 m 22 m 

Stor pölbrand bensin (400 m2) 11 m 29 m 40 m 
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C.3.4 RID-S-klass 5.1 – Oxiderande ämnen 

Vid olycka med oxiderande ämne antas personer i omgivningen kunna omkomma om det oxiderande 

ämnet kommer i kontakt med organiskt material och ger upphov till förbränning. Förbränning antas leda 

till explosionsartade förlopp alternativt till kraftiga bränder i vegetation eller liknande i banvallens 

närhet.  

Vid transport kan en vagn med 25 ton gods av RID-S-klass 5.1 vid urspårning kollidera med en vagn 

innehållande någon form av brännbart ämne som t.ex. bensin. Den blandning som då bildas kan 

motsvara 25 ton massexplosiv vara och leda till samma typ av konsekvenser som vid olycka med 

massexplosiva varor [28], se vidare avsnitt B.3.1.  

Om det utläckande godset inte exploderar utan istället fungerar brandunderstödjande och bidrar till 

vegetationsbrand eller liknande antas att konsekvensområdet blir liknande det för stor pölbrand enligt 

avsnitt B.3.3, se Tabell 12.  

Tabell 12. Konsekvensuppskattningar för olycka med oxiderande ämnen. 

Scenario Avstånd till dödliga förhållanden 

Explosion 25 

ton  
250 m 

Gräsbrand etc. 40 m 

C.4. Bedömning av antal omkomna i respektive scenario 

För att uppskatta antalet omkomna i respektive olycksscenario, enligt avsnitt B.3, multipliceras aktuellt 

konsekvensområde, enligt avsnitt C.3, med den persontäthet som antagits i området, enligt avsnitt C.1. 

Hänsyn tas till skyddseffekter av att vistas inomhus respektive utomhus i grundberäkningen. Efter att 

riskreducerande åtgärder vidtagits inkluderas även skyddseffekterna av åtgärderna i bedömningen. I 

Bilaga D beskrivs omfattningen av skyddseffekter både med och utan föreslagna åtgärder. 

Vid beräkningar av samhällsrisken för planområdet bestäms antalet omkomna inom planområdet på 

samma sätt som beskrivs ovan. Då konsekvensområdets yta överstiger planområdets yta beaktas 

endast personantalet inom planområdet vid beräkningar av antalet omkomna. I det motsatta fallet då 

konsekvensområdets yta är mindre än planområdets yta beaktas hur stor andel av planområdets yta 

som konsekvensområdets yta utgör. För olycksscenarier med cirkulärt konsekvensområde t. ex. 

explosioner halveras antalet omkomna då planområdet endast omfattar en sida av järnvägen.  

Personer som vistas i parkeringshus antas endast påverkas av urspårning inom 30 meter från 

järnvägen. Då förråd/teknikutrymmen är placerade närmast järnväg på markplan (plan 1) bedöms att 

personvistelsen inom utrymmet blir så liten att knappt någon person omkommer vid urspårning. I 

kombination med att yttervägg till parkeringshus mot järnväg på markplan (plan 1) utformas med 

eftergivande konstruktion, som tar upp lasterna vid påkörning av tågvagn så att ras av intilliggande 

våningsplan förhindras, anses personer i parkeringshus vara skyddade mot urspårningen.  
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Bilaga D. Skyddseffekter 
Denna bilaga beskriver antagna skyddseffekter av inomhusvistelse respektive utomhusvistelse med 

och utan föreslagna riskreducerande åtgärder i avsnitt 5.2.  

I Tabell 13 redovisas bakgrund och motiv till antagna skyddseffekter utan föreslagna riskreducerande 

åtgärder i avsnitt 5.2.  

Tabell 13. Bakgrund och motiv till antagna skyddseffekter av att vistas inomhus respektive utomhus (utan föreslagna åtgärder).  

Skyddseffekter 
Utan föreslagna riskreducerande åtgärder 

Klass av 
farligt gods:  
RID-S  
/ 
Olycks-
scenarier:  
Järnväg 

Avstånd från 
riskkälla till 
byggnader: 
[m] 

Topografi för 
planområde: 
 

Skydds-
åtgärder för 
byggnader: 

Skydds-
åtgärder för 
planområde: 

Antagen 
skyddseffekt: [%]  

30  
bostäder 
15 
parkerings-
hus 

Planområde 
beläget 
högre än 
järnväg 
 

Inga Inga 

Urspårning Motivering: Inomhus Utomhus 

Urspårning 

< 5 m 

Utanför planområde.  - - 

Urspårning 

5-15 m 

Ingen skyddseffekt förväntas för personer som befinner sig 

inom urspårningsområde. 

0 0 

Urspårning 

15-25 m 

Ingen skyddseffekt förväntas för personer som befinner sig 

inom urspårningsområde.   

0 0 

Urspårning 

25-30 m 

Ingen skyddseffekt förväntas för personer som befinner sig 

inom urspårningsområde.   

0 0 

RID-S-
klass 1 

Motivering: Inomhus Utomhus 

Explosiva 
ämnen, 25 
ton 

Hälften av personerna som vistas utomhus antas vara 

skyddade från tryckpåverkan och splitter genom att befinna sig 

bakom bebyggelse. Personer som vistas inomhus anses ha en 

skyddsgrad på 83,3 % baserat på tidigare riskbedömning [12].  

83,3 50 

Explosiva 

ämnen, 100 

kg 

Då detta olycksscenario har ett konsekvensavstånd som är 

mindre än 30 meter anses inte personer som vistas 

stadigvarande inom planområdet påverkas.  

- - 

RID-S-

klass 2.1 

Motivering: Inomhus Utomhus 

BLEVE 

Hälften av personerna som vistas utomhus antas vara 

skyddade från värmestrålning genom att befinna sig bakom 

bebyggelse. För att inte underskatta risken för brandspridning 

in i byggnader antas personer som vistas inomhus ha en 

skyddsgrad på 50 % baserat på tidigare riskbedömning [12]. 

50 50 

Jetflamma, 

punktering 

Då detta olycksscenario har ett konsekvensavstånd som är 

mindre än 30 meter anses inte personer som vistas 

stadigvarande inom planområdet påverkas.  
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Gasmoln, 

punktering 

Då detta olycksscenario har ett konsekvensavstånd som är 

mindre än 30 meter anses inte personer som vistas 

stadigvarande inom planområdet påverkas.  

 
 
- 

 
 
- 

Jetflamma, 

stort hål 

Hälften av personerna som vistas utomhus antas vara 

skyddade från värmestrålning genom att befinna sig bakom 

bebyggelse. För att inte underskatta risken för brandspridning 

in i byggnader antas personer som vistas inomhus ha en 

skyddsgrad på 50 % baserat på tidigare riskbedömning [12]. 

50 50 

Gasmoln, 

stort hål 

Då detta olycksscenario har ett konsekvensavstånd som är 

mindre än 30 meter anses inte personer som vistas 

stadigvarande inom planområdet påverkas.   

 
 
- 

 
 
- 

RID-S-

klass 2.3 

Motivering: Inomhus Utomhus 

Punktering 

giftig gas, 

svag vind 

Då planområdet är beläget högre än järnvägen bedöms att ett 

tungt gasmoln späds ut innan det når personer som vistas 

utomhus inom planområdet. Effekten antas motsvara åtgärd i 

form av en vall, vilken kan reducera koncentrationen av giftig 

gas till hälften [13]. Dessutom bedöms de flesta personer hinna 

förflytta sig inomhus innan gasmolnet når planområdet. 

Konservativt antas att hälften av personerna utomhus är 

skyddade. Skyddsgraden av att vistas inomhus antas vara 

90 % [34]. 

90 50 

Punktering 

giftig gas, 

stark vind 

Samma skyddsgrad som ovan antas. 90 50 

Stort hål 

giftig gas, 

svag vind 

Samma skyddsgrad som ovan antas. 90 50 

Stort hål 

giftig gas, 

stark vind 

Samma skyddsgrad som ovan antas. 90 50 

RID-S-

klass 3 

Motivering: Inomhus Utomhus 

Liten 

pölbrand 

Då detta olycksscenario har ett konsekvensavstånd som är 

mindre än 30 meter anses inte personer som vistas 

stadigvarande inom planområdet påverkas.  

- 0 

Stor 

pölbrand 

Hälften av personerna som vistas utomhus antas vara 

skyddade från värmestrålning genom att befinna sig bakom 

bebyggelse. För att inte underskatta risken för brandspridning 

in i byggnader antas personer som vistas inomhus ha en 

skyddsgrad på 50 % baserat på tidigare riskbedömning [12]. 

50 50 

RID-S-

klass 5.1 

Motivering: Inomhus Utomhus 

Explosion 

oxiderande 

ämnen 25 

ton  

Hälften av personerna som vistas utomhus antas vara 

skyddade från tryckpåverkan och splitter genom att befinna sig 

bakom bebyggelse. Personer som vistas inomhus anses ha en 

skyddsgrad på 83,3 % baserat på tidigare riskbedömning [12].  

83,3 50 
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Gräsbrand 

eller dylikt 

oxiderande 

ämnen  

Hälften av personerna som vistas utomhus antas vara 

skyddade från värmestrålning genom att befinna sig bakom 

bebyggelse. För att inte underskatta risken för brandspridning 

in i byggnader antas personer som vistas inomhus ha en 

skyddsgrad på 50 % baserat på tidigare riskbedömning [12]. 

50 50 

 

I Tabell 14 redovisas bakgrund och motiv till antagna skyddseffekter med föreslagna riskreducerande 

åtgärder i avsnitt 5.2.  

Tabell 14. Bakgrund och motiv till antagna skyddseffekter av att vistas inomhus respektive utomhus (med föreslagna åtgärder).  

Skyddseffekter 
Med föreslagna riskreducerande åtgärder 

Klass av 
farligt gods:  
RID-S  
/ 
Olycks-
scenarier:  
Järnväg 

Avstånd från 
riskkälla till 
byggnader: 
[m] 

Topografi för 
planområde: 
 

Skydds-
åtgärder för 
byggnader: 

Skydds-
åtgärder för 
planområde: 

Antagen 
skyddseffekt: [%]  

30  
bostäder 
15 
parkerings-
hus 
 
 
 

Planområde 
beläget 
högre än 
järnväg 
 

Föreslagna 
åtgärder i 
avsnitt 5.2. 

Föreslagna 
åtgärder i 
avsnitt 5.2. 

Urspårning Motivering: Inomhus Utomhus 

Urspårning 

< 5 m 

Utanför planområde.    - - 

Urspårning 

5-15 m 

Eftergivande konstruktion för yttervägg till parkeringshus mot 

järnväg på markplan (plan 1) antas ta upp lasterna vid en 

påkörning av tågvagn så att ras av intilliggande våningsplan 

förhindras. Då förråd/teknikutrymmen är placerade närmast 

järnväg på markplan (plan 1) förekommer knappt någon 

personvistelse alls inom urspårningsområdet. Sammantaget 

anses därför personer i parkeringshuset vara skyddade vid en 

urspårning. Därför ansätts en skyddsgrad på 100 % inomhus.   

100 - 

Urspårning 

15-25 m 

Eftergivande konstruktion för yttervägg till parkeringshus mot 

järnväg på markplan (plan 1) antas ta upp lasterna vid en 

påkörning av tågvagn så att ras av intilliggande våningsplan 

förhindras. Då förråd/teknikutrymmen är placerade närmast 

järnväg på markplan (plan 1) förekommer knappt någon 

personvistelse alls inom urspårningsområdet. Sammantaget 

anses därför personer i parkeringshuset vara skyddade vid en 

urspårning. Därför ansätts en skyddsgrad på 100 % inomhus.   

100 - 

Urspårning 

25-30 m 

Eftergivande konstruktion för yttervägg till parkeringshus mot 

järnväg på markplan (plan 1) antas ta upp lasterna vid en 

påkörning av tågvagn så att ras av intilliggande våningsplan 

förhindras. Då förråd/teknikutrymmen är placerade närmast 

järnväg på markplan (plan 1) förekommer knappt någon 

personvistelse alls inom urspårningsområdet. Sammantaget 

anses därför personer i parkeringshuset vara skyddade vid en 

urspårning. Därför ansätts en skyddsgrad på 100 % inomhus.    

100 - 
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RID-S-
klass 1 

Motivering: Inomhus Utomhus 

Explosiva 
ämnen, 25 
ton 

Skyddsgraden förblir oförändrad.    83,3 50 

Explosiva 

ämnen, 100 

kg 

Då detta olycksscenario har ett konsekvensavstånd som är 

mindre än 30 meter anses inte personer som vistas 

stadigvarande inom planområdet påverkas.  

- - 

RID-S-

klass 2.1 

Motivering: Inomhus Utomhus 

BLEVE 

Hälften av personerna som vistas utomhus antas vara 

skyddade från värmestrålning genom att befinna sig bakom 

bebyggelse. Med byggnadstekniskt brandskydd antas en 

skyddsgrad på 95 % för personer som vistas inomhus baserat 

på tidigare riskbedömning [12]. 

95 50 

Jetflamma, 

punktering 

Då detta olycksscenario har ett konsekvensavstånd som är 

mindre än 30 meter anses inte personer som vistas 

stadigvarande inom planområdet påverkas.  

- - 

Gasmoln, 

punktering 

Då detta olycksscenario har ett konsekvensavstånd som är 

mindre än 30 meter anses inte personer som vistas 

stadigvarande inom planområdet påverkas.  

- - 

Jetflamma, 

stort hål 

Hälften av personerna som vistas utomhus antas vara 

skyddade från värmestrålning genom att befinna sig bakom 

bebyggelse. Med byggnadstekniskt brandskydd antas en 

skyddsgrad på 95 % för personer som vistas inomhus baserat 

på tidigare riskbedömning [12]. 

95 50 

Gasmoln, 

stort hål 

Då detta olycksscenario har ett konsekvensavstånd som är 

mindre än 30 meter anses inte personer som vistas 

stadigvarande inom planområdet påverkas.  

- - 

RID-S-

klass 2.3 

Motivering: Inomhus Utomhus 

Punktering 

giftig gas, 

svag vind 

Då planområdet är beläget högre än järnvägen bedöms att ett 

tungt gasmoln späds ut innan det når personer som vistas 

utomhus inom planområdet. Effekten antas motsvara åtgärd i 

form av en vall, vilken kan reducera koncentrationen av giftig 

gas till hälften [13]. Dessutom bedöms de flesta personer hinna 

förflytta sig inomhus innan gasmolnet når planområdet. 

Konservativt antas att hälften av personerna utomhus är 

skyddade. Med friskluftsintag placerade högt på den sida om 

byggnad som vetter bort från järnväg antas skyddsgraden av 

att vistas inomhus vara 99 % [11] . 

99 50 

Punktering 

giftig gas, 

stark vind 

Samma skyddsgrad som ovan antas. 99 50 

Stort hål 

giftig gas, 

svag vind 

Samma skyddsgrad som ovan antas. 99 50 
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Stort hål 

giftig gas, 

stark vind 

Samma skyddsgrad som ovan antas. 99 50 

RID-S-

klass 3 

Motivering: Inomhus Utomhus 

Liten 

pölbrand 

Då detta olycksscenario har ett konsekvensavstånd som är 

mindre än 30 meter anses inte personer som vistas 

stadigvarande inom planområdet påverkas.  

- - 

Stor 

pölbrand 

Hälften av personerna som vistas utomhus antas vara 

skyddade från värmestrålning genom att befinna sig bakom 

bebyggelse. Med byggnadstekniskt brandskydd antas en 

skyddsgrad på 95 % för personer som vistas inomhus baserat 

på tidigare riskbedömning [12].  

95 50 

RID-S-

klass 5.1 

Motivering: Inomhus Utomhus 

Explosion 

oxiderande 

ämnen 25 

ton  

Skyddsgraden förblir oförändrad.     
 
 
83,3 

 
 
 
50 

Gräsbrand 

eller dylikt 

oxiderande 

ämnen  

Hälften av personerna som vistas utomhus antas vara 

skyddade från värmestrålning genom att befinna sig bakom 

bebyggelse. Med byggnadstekniskt brandskydd antas en 

skyddsgrad på 95 % för personer som vistas inomhus baserat 

på tidigare riskbedömning [12]. 

95 50 
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Bilaga E. Känslighetsanalys 
Denna bilaga redovisar genomförda känslighetsanalyser med avseende på de parametrar som 

bedöms vara förknippade med störst osäkerhet i kapitel 6.  

I Figur 20 illustreras individrisken med fördelning av transporterade RID-S-klasser av farligt gods enligt 

tidigare riskbedömningar jämfört med fördelning enligt riksgenomsnittet. Andelen godsvagnar som 

transporterar farligt gods ändras från 1,92 % till 5 % i jämförelsen. Ur figuren kan utläsas att 

individrisken förändras marginellt vid förändring av nämnda parametrar.  

 

Figur 20. Känslighetsanalys av individrisken med avseende på fördelning av farligt gods.  

   

  



 
 

 

 

 

UPPDRAGSNAMN FÖRFATTARE  

Riskbedömning Växjö 10:35 Martin Thomasson  

UPPDRAGSNUMMER DATUM  

10264785 2018-07-10  

I Figur 21 illustreras samhällsrisken med fördelning av transporterade RID-S-klasser av farligt gods 

enligt tidigare riskbedömningar jämfört med fördelning enligt riksgenomsnittet. Andelen godsvagnar 

som transporterar farligt gods ändras från 1,92 % till 5 % i jämförelsen. Ur figuren kan utläsas att 

samhällsrisken förändras marginellt vid förändrad fördelning av farligt gods. 

 
 

Figur 21. Känslighetsanalys av samhällsrisken med avseende på fördelning av farligt gods.  

I Figur 22 illustreras samhällsrisken för planområdet med både ordinarie och fördubblat personantal. Ur 

figuren kan utläsas att samhällsrisken för planområdet fortfarande håller sig inom ALARP-området vid 

en fördubbling av personantalet inom planområdet. Därför anses den slutsats som dras från resultatet 

av beräkningarna vara robust.  

 

Figur 22. Känslighetsanalys av samhällsrisken för planområdet med avseende på personantalet inom planområdet. 
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