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1. Inledning 

1.1. Bakgrund 

Projekt Hässleholm-Lund omfattar cirka 7 mil ny dubbelspårig järnväg för höghastighetståg och 
snabba regionaltåg mellan Hässleholm och Lund. Projektet är en delsträcka på en ny stambana mellan 
Stockholm och Malmö. Vid Lund ska järnvägen ansluta till befintlig Södra stambana. Norr om 
Hässleholm ska järnvägen kunna ansluta till en framtida fortsättning av nya stambanan vidare norrut 
mot Jönköping samt en tillfällig anslutning till Södra stambanan, som ska användas till dess att nästa 
etapp kopplas in norrifrån. Station på den nya stambanan vid Hässleholm, respektive Lund, ingår i 
projektet. Utredningsområdet berör nio kommuner i Skåne län. 

Den nya järnvägen ska utföras som ett separat system med undantaget att en permanent 
kopplingspunkt mellan den nya järnvägen och befintlig järnväg ska anläggas i anslutning till 
Hässleholm. Syftet med kopplingspunkten är att ytterligare avlasta Södra stambanan genom att 
möjliggöra effektiv trafikering med storregionala tåg mellan Lund och Blekinge, Kronobergs och 
Kalmar län.  

1.2. Syfte och mål 

Föreliggande PM utgör underlag för lokaliseringsutredningen med tillhörande 
miljökonsekvensbeskrivning för den nya järnvägen för höghastighetståg och snabba regionaltåg 
mellan Hässleholm och Lund.  

Syftet med detta PM är att verka för att olycksrisker hanteras i tillräcklig utsträckning i detta skede i 
projektet så att en acceptabel risknivå för människor, miljö och egendom kan uppnås under 
byggskedet samt driftskedet.  

För att uppfylla det övergripande syftet har dokumentet följande mål: 

• Att identifiera riskfaktorer som kan vara relevanta att beakta vid jämförelse mellan 
olika lokaliseringsalternativ.  

• Att beskriva riskfaktorerna på ett kvalitativt sätt så att det blir möjligt att jämföra olika 
lokaliseringsalternativ. 

• Visa på områden som kan kräva särskilda säkerhetshöjande åtgärder eller fördjupad 
utredning i kommande skeden. 

• Att jämföra olika alternativa lokaliseringsalternativ (i form av korridorer i landskapet) 
med avseende på olycksrisk. 
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1.3. Allmänt om risk och säkerhet 

Miljöbalken syftar till att främja en hållbar utveckling som innebär att nuvarande och kommande 
generationer tillförsäkras en hälsosam och god miljö. Detta innebär bland annat att lagstiftningen ska 
tillämpas så att människor och miljön skyddas mot skador.  

Som utgångspunkt för arbetet i detta PM Risk och sikerhet används publikationen Olycksrisker och 

MKB – Att integrera risk- och sikerhetsfrågor i MKB-processen (Myndigheten för samhällsskydd 
och beredskap 2012). I Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps publikation beskrivs olyckor 
enligt följande: ”[…] oönskade händelser med plötsliga och snabba förlopp liksom översvämning och 
erosion som kan medföra skador på människor och miljö. Även skador på egendom eller andra former 
av resursförluster kan bli följden av olyckor. Många gånger leder olyckor till en insats från samhällets 
räddningsresurser, till exempel kommunal eller statlig räddningstjänst och ambulanssjukvården.” 

I Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps publikation föreslås även att olyckor delas in efter 
ursprung eller riskkällans karaktär:  

• tekniska olyckor (exempelvis i industrianläggningar eller transportsystem)  

• naturolyckor (exempelvis ras, skred, blixtnedslag eller översvämning)  

• sociala olyckor (exempelvis sabotage eller suicid).  

Olyckor kan också delas in efter skadehändelsens karaktär eller efter skyddsvärda objekt:  

• individrelaterade olyckor (påverkar liv eller hälsa för enskilda individer)  

• arbetsrelaterade olyckor (påverkar arbetstagare i samband med arbete)  

• samhälleliga eller kollektiva olyckor (skadehändelsen drabbar ”samhället i stort”)  

• egendomsskador eller ekonomiska förluster (exempelvis förstörd egendom, avbrott 
eller skadestånd)  

• miljörelaterade olyckor (exempelvis skada på natur- eller kulturmiljöer). 

Begreppet risk har olika innebörd beroende på sammanhang. I vardagligt tal beskriver risk ofta faror 
eller sannolikhet för negativa konsekvenser. I samband med riskanalyser brukar risk uttryckas som en 
sammanvägning av sannolikhet (hur troligt är det att en viss händelse inträffar) och konsekvens (hur 
allvarliga skador händelsen resulterar i), men risk handlar också om upplevd fara och rädsla. Risk kan 
också beskriva osäkerhet, och säkerhet beskrivs ibland som just motsatsen till risk eller frånvaro av 
risk eller fara. 

Begreppet säkerhet används ofta i sammanhanget säkerhet, hälsa och miljö och avser då skydd mot 
olyckor. Säkerhet beskriver egenskapen att vara skyddad mot fara eller olycka. Hälsa och miljö brukar 
då vanligtvis omfatta effekter som kan bero på mer långsiktig exponering, även om dessa även kan 
betraktas som risker. Som exempel kan exponering för buller betraktas som en hälsorisk, men ingår 
alltså inte i detta arbete eftersom det beror på en långsiktig exponering och inte är en följd av ett 
plötsligt eller snabbt förlopp.  
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En riskanalys inleds vanligtvis med en risk- eller faroidentifiering. Därefter bedöms eller beräknas 
sannolikheter och konsekvenser för att kunna uppskatta en risknivå. Risknivån värderas därefter för 
att kunna dra slutsatser om eventuella riskreducerande åtgärder. Ofta beskrivs riskreducerande 
åtgärder och deras (förväntade) effekt på risknivån och därefter kan en sammanfattande värdering 
genomföras.  

När det gäller personsäkerhet presenteras ofta risk som risknivå på ett visst avstånd från en riskkälla 
eller sannolikhet för att ett större antal personer drabbas vid en olycka. Risken kan även beskrivas mer 
kvalitativt utan att utföra beräkningar av sannolikhet och konsekvens. För skador på miljö kan det 
ofta vara relevant att beskriva konsekvenser i form av utbredning eller varaktighet (övergående eller 
mer långvariga effekter), eller om särskilt känsliga arter kan drabbas.  

Risker kan ofta beskrivas i form av olycksscenarion, där man utgår från att ett visst förhållande eller 
en händelse utlöser en händelsekedja som kan leda fram till skada på ett skyddsvärt objekt. Eftersom 
det kan vara praktiskt svårt att beskriva alla möjliga scenarier kan en scenarioanalys begränsas till att 
beskriva ett antal scenarier för att ge en bild över olika möjliga händelseutvecklingar, ofta med en 
uppskattning av hur sannolika de olika scenarierna är. 

1.3.1. Värdering av risk 

All verksamhet innebär någon form av risk. Att helt eliminera dessa risker är som regel inte möjligt. 
Detta innebär att när risknivåer i form av individ- och samhällsrisk har beräknats är det lämpligt att 
det görs en värdering av dessa risker är för att bedöma om säkerhetshöjande åtgärder är motiverade 
och i så fall hur långtgående åtgärder som är rimliga.  

I de fall det är möjligt att beräkna risknivåer har kriterier, eller gränsvärden, för vilka risknivåer som 
kan anses vara tolerabla utvecklats för att underlätta bedömningen. Några nationellt fastlagda 
kriterier finns inte i Sverige men vissa regionalt tillämpade riktlinjer har utvecklats. Vidare är det 
viktigt att betona att de gränsvärden som presenteras inte skall ses som absoluta tal utan som 
riktlinjer och komplement till andra värderingar. 

Värdering av risker och beslut baserade på risknivåer är oftast komplicerade på grund av den 
mångdimensionella karaktären av riskerna, exempelvis kan osannolika händelser med allvarliga 
konsekvenser behöva värderas mot mer sannolika händelser med mindre allvarliga konsekvenser. 
Tolerabla eller acceptabla risknivåer blir en viktig grund för denna värdering. Tolerabla risknivåer har 
därmed också en viktig funktion när det gäller att kommunicera resultat från riskanalyser till 
beslutsfattare och allmänhet. För att de tolerabla risknivåerna ska fylla denna uppgift är det väsentligt 
att det i samhället finns en gemensam ståndpunkt beträffande dessa risknivåers utformning och 
tillämpning. 

Den upplevda risken, som ofta är svår att beskriva, hänger samman med sociala och kulturella 
förhållanden. Några exempel på viktiga frågor som påverkar vår syn på risken med en viss verksamhet 
är:  

• Vilken kunskap har vi om verksamheten och utsätter vi oss frivilligt för risken eller ej?  
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• Vilka typer av konsekvenser kan uppstå. Kan till exempel verksamheten leda till skada 
på barn eller framtida generationer. Är det få eller många personer som drabbas?  

• Vilken möjlighet har vi (verklig eller upplevd) att påverka och kontrollera situationen?  

Detta innebär att vid värdering och ställningstagande till risker måste flera områden beaktas, 
däribland:  

• Beräknad, eller faktagrundad, risk (exempelvis beräknade eller på annat sätt 
uppskattade nivåer av sannolikhet och konsekvens)  

• Upplevd risk  

• Nytta och ekonomi (nyttan med verksamheten samt kostnader för oönskade händelser 
vägda mot kostnader för säkerhetshöjande åtgärder) 

Några principer eller allmänna utgångspunkter för bedömning av risknivåer och värdering av 
åtgärdsbehov (Räddningsverket, 1997): 

• Rimlighetsprincipen: En verksamhet bör inte innebära risker som med rimliga medel 
kan undvikas. Detta innebär att risker som med teknisk och ekonomiskt rimliga medel 
kan elimineras eller reduceras alltid ska åtgärdas, oavsett risknivå. 

• Proportionalitetsprincipen: De totala risker som en verksamhet medför bör inte vara 
oproportionerligt stora jämfört med de fördelar som verksamheten medför.  

• Fördelningsprincipen: Riskerna bör vara skäligt fördelade inom samhället i relation till 
de positiva effekter som verksamheten medför. Detta innebär att enskilda personer 
eller grupper inte bör utsättas för oproportionerligt stora risker i förhållande till de 
fördelar som verksamheten innebär för dem.  

• Principen om undvikande av katastrofer: Riskerna bör hellre realiseras i olyckor med 
begränsande konsekvenser som kan hanteras av tillgängliga beredskapsresurser än i 
katastrofer. 

Med avseende på begreppet ”katastrof” bör noteras att detta kan avse både ”worst case” (värsta 
tänkbara händelse) och ”värsta troliga händelse”. Den förra är den teoretiskt mest omfattande 
händelse som över huvud taget kan inträffa, oavsett sannolikhet, och det är inte ovanligt att sådana 
scenarier kan bortses från på grund av de mycket låga sannolikheterna. Den senare är en händelse 
med allvarliga eller mycket allvarliga konsekvenser men vars sannolikhet bedöms vara oacceptabelt 
hög i relation till konsekvenserna. Detta fall inrymmer således en ”rimlighetsbedömning”.  

I riskvärderingsprinciperna ovan ingår begrepp som rimlighet, skälighet och proportionell fördelning 
av risker. Detta indikerar att det inte finns oändliga resurser att satsa på säkerhetshöjande åtgärder 
utan att prioriteringar måste göras. Denna aspekt av säkerhetsfrågor behandlas tydligt i lagen om 
byggande av järnväg (SFS 1995:1649) 1 kap. 4 5, enligt följande: 

”Vid planläggning och byggande av järnväg ska tillses, att järnvägen får ett sådant läge och utförande 
att ändamålet med järnvägen vinns […] utan oskälig kostnad […]”. 
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Det kan finnas betydande osäkerheter i att beräkna risk och det är viktigt att överväga om en beräknad 
risk ger en mer rimlig bild av risken eller om den ger ett resultat som inte kan verifieras men ger 
intryck av att vara säkert. Till exempel är osäkerheten avseende sannolikheten för urspårning på 
järnväg avsedd för högre hastigheter betydande (tillförlitlig statistik saknas). 

2. Omfattning 

2.1. Metod 

Trafikverket har inte någon handbok eller annan typ av definierad metod för att ta fram PM Risk och 
säkerhet, men det finns etablerade principer för analys och värdering av risker.  

Arbetet genomförs i följande steg: 

1. Identifiering av olycksrisker och beskriva vilka som kan vara alternativskiljande vid val av 
lokalisering för järnvägen.  

2. Beskrivning av hur dessa kan påverka val av lokalisering.  
Utgår från resonemang kring sannolikhet och konsekvens för olika scenarion.  

3. Inventering av platsspecifika förhållanden som kan påverka händelseförloppet vid olika 
olyckshändelser. Beskrivning av hur dessa kan påverka val av lokalisering. 

Hur utförlig ovanstående beskrivningar blir kan variera mellan olika olycksrisker och 
platsförhållandena. För vissa förhållanden kan det vara tillräckligt att identifiera deras geografiska 
placering, medan det för andra kan behövas en mer detaljerad beskrivning av olika olyckshändelser 
och scenarion. 

För projektet Lokaliseringsutredning Lund-Hässleholm har följande faktorer identifierats som viktiga 
att beakta vid olika möjliga placeringar av en ny järnväg: 

• Järnvägens driftsäkerhet och robusthet. 
Risk för driftstörningar och mer omfattande skador på anläggningen som kan påverkas 
av anläggningens placering. 

• Ombordvarandes säkerhet 
Utrymningsmöjligheter för resenärer och tågpersonal ur tåg, tunnlar och stationer vid 
olycka och funktionshindrade personers utrymningsmöjligheter.  

• Förutsättningar för räddningstjänsten 
Räddningstjänsten möjligheter att bistå vid utrymning och räddningspersonalens 
säkerhet vid insats.  

• Omgivning  
Eventuella faror som kan härledas till järnvägen som kan utgöra risk för skada på tredje 
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mans liv och hälsa, egendom eller miljö. Exempelvis hänsyn till andra viktiga 
samhällsfunktioner och person under tåg. 

• Byggskede 

Olyckor under byggskedet som kan påverka tredje man och miljö.  

Utgångspunkten för riskidentifieringen är att järnvägen kan utgöra en risk för omgivningen men även 
att omgivningen kan utgöra en risk för järnvägens funktion och de som reser eller arbetar inom 
järnvägsanläggningen. Principen illustreras i Figur 1.  

 

Figur 1. Skiss som illustrerar att det finns riskfaktorer i omgivningen som kan påverka järnvägen och att det finns 

riskfaktorer hos järnvägen som kan påverka omgivningen. 

2.2. Avgränsningar 

I detta PM behandlas endast de olycksrisker som kan vara alternativskiljande vid utvärdering av olika 
lokaliseringsalternativ.  

Risker som ger likartade risknivåer oberoende av lokalisering ingår ej, exempelvis risker relaterade till 
signalsystem eller generella arbetsmiljörelaterade risker.  

I detta PM har endast befintliga verksamheter och eventuella skyddsvärda områden inventerats.  

2.2.1. Första och andra hänsynstagande 

Under arbetet med lokaliseringsutredningen sker framtagande av alternativa korridorer 
(lokaliseringsalternativ) för del av den nya stambanan genom en process som stegvis väljer bort 
delområden inom utredningsområdet som inte är lämpliga eller möjliga att förlägga en ny stambanan 
inom, med hänsyn till projektets ändamål och projektmål. 

I ett första hänsynstagande väljs områden bort där en ny järnväg skulle medföra intrång i värden av 
mycket stor samhällsvikt eller värden med starkt lagskydd. I ett andra hänsynstagande väljs områden 
bort där intrånget av en ny järnväg skulle medföra stor negativ påverkan på andra värden och 
särintressen i landskapet eller i staden. Kvarstående områden efter det första och andra 
hänsynstagandet utgör slutligen grunden för att definiera olika lokaliseringsalternativ för den nya 
stambanan. 

Omgivningens 
påverkan på järnvägen

•Översvämning

•Farlig verksamhet

•Topografi

•Andra transportleder

•...

Järnvägen funktion

•Utrymning

•Säkerhet för 
resenärer

•Driftsäkerhet

•...

Järnvägens påverkan på 
omgivningen

•Urspårning

•Person under tåg

•...
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2.3. Relevanta globala hållbarhetsmål 

Den 25 september 2015 antog FN:s medlemsländer Agenda 2030, som inrymmer 17 globala huvudmål 
för hållbar utveckling. Till varje huvudmål finns även ett antal delmål samt indikatorer. 

Agenda 2030 och de globala hållbarhetsmålen utgör en gemensam plattform för att kommunicera och 
konkretisera arbetet för ett mer hållbart samhälle. Målen är integrerade och odelbara och balanserar 
de tre dimensionerna av hållbar utveckling: den ekonomiska, den sociala och den miljömässiga. 

För denna PM, liksom för samtliga underlags-PM som tas fram inom ramen för 
lokaliseringsutredning för ny järnväg Hässleholm-Lund, har det gjorts en inledande bedömning av 
vilka globala mål som PM:en huvudsakligen relaterar till. Bedömningen har gjorts av författarna till 
PM:en, med stöd från hållbarhetsexpertis. Motiv till bedömningen anges nedan på huvudmålsnivå. 
Vid bedömningen har genomgång av delmålen skett, för att ge en bättre förståelse för huvudmålens 
innebörd. Indikatorerna har inte inkluderats i bedömningen.  

Syftet med att relatera det som utreds i denna PM till de globala hållbarhetmålen är dels att öka 
medvetenheten och sprida kunskap om de globala hållbarhetsmålen, men också att sätta PM:ens 
innehåll i ett större sammanhang. På så sätt framgår hur det som utreds i denna PM kan bidra till 
hållbar utveckling.   

Föreliggande PM bedöms huvudsakligen relatera till de globala hållbarhetsmål som presenteras i 
Figur 2. 

 

Figur 2. Illustration över de globala hållbarhetsmål som föreliggande PM huvudsakligen bedöms relatera till. De 

mål som är mindre relevanta har tonats ner. 

Bedömningen av vilka mål som denna PM huvudsakligen relaterar till motiveras på följande sätt: 
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• Mål nr. 3. Målet handlar bland annat om att minska antalet sjukdomsfall och 
dödsfall till följd av skadliga kemikalier samt att minska antalet skador och dödsfall i 
trafiken. Målet bedöms vara relevant i lokaliseringsutredningen eftersom hänsyn tas till 
olycksrisker för individer som befinner sig i tåg samt intill den nya järnvägen. 
Olycksriskerna, liksom behov av åtgärder kan skilja mellan de olika 
lokaliseringsalternativen.  

• Mål nr. 6. Föreliggande PM syftar till att bland annat identifiera områden som kan 
kräva särskilda säkerhetshöjande åtgärder för att minimera risken för olyckor eller för 
att minimera negativ påverkan till följd av eventuella olyckor. Sådana områden kan 
vara exempelvis yt- eller grundvatten som utgör dricksvattentäkter, 
vattenskyddsområden eller känsliga vattenekosystem, vilket medför att mål nr. 6 
bedöms vara relevant. Eftersom det inte ska gå gods på banan är inte utsläpp i 
driftskedet relevant att beakta, men i byggskedet kan det finnas risk för utsläpp av 
kemikalier (exempelvis drivmedel från arbetsmaskiner) som kan påverka yt- och 
grundvatten negativt och på så vis påverka måluppfyllelsen negativt. Påverkan på 
måluppfyllelse kan vara alternativskiljande, det vill säga olika lokaliseringsalternativ 
kan medföra olika stor risk för olyckor med negativ påverkan på yt- och grundvatten.  

• Mål nr. 9. För att järnvägen ska bidra till en tillförlitlig, hållbar och 
motståndskraftig infrastruktur behöver hänsyn tas till faktorer i omgivningen som kan 
orsaka avbrott i tågtrafiken eller orsaka skador på järnvägsanläggningen. Exempel kan 
vara översvämning eller bränder eller explosioner i intilliggande farlig verksamhet. 
Risken för olyckor på järnvägen som kan medföra negativ påverkan på annan 
infrastruktur behöver också beaktas och förebyggas. Påverkan på måluppfyllelse kan 
vara alternativskiljande. Beroende på vilket lokaliseringsalternativ som väljs så kan 
skyddsåtgärder av olika slag och i olika omfattning behövas för att hantera och 
förebygga risker.   

• Mål nr 10. Påverkan på måluppfyllelse kan vara alternativskiljande eftersom olika 
bostadsområden och olika socioekonomiska grupper kan exponeras för större eller 
mindre risker beroende på var järnvägen förläggs. I ett senare skede behöver 
byggnadsverks såsom stationer, broar och tunnlar utformas så att det finns 
utrymningsmöjligheter för alla, oavsett funktionsvariationer.  

Hur projekt Hässleholm-Lund som helhet påverkar möjligheten att uppfylla de globala 
hållbarhetsmålen framgår av PM Hållbarhet. Projektets måluppfyllelse och en samlad bedömning för 
lokaliseringsalternativen presenteras i lokaliseringsutredningen. 

Inom ramen för lokaliseringsutredningen för ny stambana Hässleholm – Lund görs en integrerad 
hållbarhetsbedömning som bygger på FN:s globala mål för hållbar utveckling. Via projektmålen och 
utvärderingskriterierna bedöms sedan hur lokaliseringsalternativen påverkar möjligheten att uppfylla 
de globala hållbarhetsmålen. Projektets måluppfyllelse och en samlad bedömning för 
lokaliseringsalternativen presenteras i lokaliseringsutredningen. 
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3. Förutsättningar och krav 

3.1. Styrande och vägledande dokument 

Det finns åtskilliga styrande dokument för hur järnväg ska byggas i Sverige, allt från lagstiftning till 
Trafikverkets egna styrande dokument. Flera av dessa berör säkerhetsaspekter. 

Det finns också vägledningar och handböcker från Trafikverket och andra myndigheter som är 
relevanta att beakta vid lokalisering och utformning av ny stambana. 

3.1.1. Teknisk systemstandard för höghastighetsjärnvägar (TSS NGJ) 

Teknisk systemstandard för en ny generation järnväg (TSS NGJ), är ett Trafikverksdokument som 
innehåller Trafikverkets tekniska krav för planering, projektering, byggande och drift av 
höghastighetsjärnvägar. Teknisk systemstandard för höghastighetsjärnvägar kompletterar befintliga 
styrande dokument för att möjliggöra högre hastigheter än dagens järnvägssystem. Det innebär att då 
inte annat anges i TSS, gäller styrande dokument för konventionell järnväg. 

Nedan följer några viktiga krav från nu gällande version av Teknisk systemstandard för 
höghastighetsjärnvägar med avseende på människors säkerhet som är relevanta att beakta i detta 
skede (lokaliseringsutredning). 

Fysisk barriär: 

• Hela banan ska ha en fysisk barriär med minst 250 cm höjd på båda sidor av banan. 
Barriären ska förhindra större djur och fältvilt från att ta sig in på banan 

• Banan ska utformas på ett sådant sätt att den har stor motståndskraft mot sabotage, 
skadegörelse och stöld. 

Åtkomst till banan: 

• Anläggningen ska konstrueras på sådant sätt att underhållspersonal, 
räddningspersonal och liknande får god tillgång till banan 

• Behov av snabba evakueringar av resenärer ska beaktas i planläggningsarbetet 

• Åtkomst till banan via grind (så kallad anslutningspunkt) ska finnas 

• Väg ska finnas till grind för lättare underhållsfordon/bil. Placering av vändplan 
och/eller biluppställningsplats ska göras utifrån den lokala lösningen för att inte 
förhindra allmän trafik 

• Servicevägar, anslutningspunkter och utrymmen hörande till banan ska utformas så att 
det medför god tillgänglighet för personal som utför avhjälpande och förebyggande 
underhåll samt hanterar olyckor och evakueringar. 
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Övervakning och larm: människor och djur: 

• Banan ska utrustas med övervaknings- och larmsystem på följande platser: Tunnlar 
(intrångsdetektering avses), broar ≥15 meter (intrångsdetektering avses), trafikplats för 
resandeutbyte, platser där särskilda behov anses finnas 

• Intrångsdetektering ska finnas vid tunnelmynningarna 

• Grindar/portar i fysisk barriär ska vara övervakade och försedda med 
intrångsdetektering. 

• På de sträckor där fysisk barriär utformas som stängsel ska det förses med intrångs- 
och avbrottsdetektering i form av larmtråd eller liknande 

• Övervaknings- och larmsystem ska kunna skilja människor från djur, skuggor och 
lövverk i olika ljusförhållanden samt olika väder- och temperaturförhållanden 

• Trafikplatser för resandeutbyte ska utformas på sätt så att obehörigt spårbeträdande 
och suicid minimeras. 

Trädsäkring: 

• Banan ska vara trädsäkrad minst 20 meter ut från närmsta spårmitt. Anpassning ska 
ske där banan går i upphöjt läge och där zonen för trädsäkring bör kunna minskas 

• Området mellan spår och fysisk barriär ska vara fri från markvegetation. 

3.1.2. Riskhantering vid storskalig kemikaliehantering 

År 2015 publicerade Myndigheten för samhällsskydd och beredskap vägledningen Samhillsplanering 
och riskhantering i anslutning till storskalig kemikaliehantering. Vägledningen beskriver bland 
annat att ett tillräcklig stort avstånd mellan en storskalig kemikaliehanterande verksamhet och dess 
omgivning ska upprätthållas för att reducera konsekvenserna vid en storskalig kemikalieolycka. 

I publikationen presenteras en tabell med schabloniserade riskhanteringsavstånd för ett antal olika 
ämnen samt mängder. Riskhanteringsavstånden representerar det avstånd kring en anläggning där 
konsekvenserna vid en olycka kan orsaka dödsfall eller allvarlig skada, i tabellen där avstånden 
redovisas i ett intervall representerar det kortare avståndet det avstånd där dödsfall kan ske och det 
längre avståndet representerar det avstånd där allvarlig skada kan uppstå.  

Utöver de schabloniserade avstånden poängterar vägledningen även att avståndet mellan en storskalig 
kemikaliehantering och ny etablering aldrig bör understiga 100 meter (Myndigheten för 
samhällsskydd och beredskap 2015).  

3.1.3. Transportsystemet i samhällsplanering 

Vid ny bebyggelse rekommenderar Trafikverket att ett avstånd om 30 meter hålls fritt från bebyggelse 
enligt vägledningen Transportsystemet i samhillsplaneringen (Trafikverket 2017). Avståndet räknas 
från spårmitt på närmaste spår och det innebär bland annat att det finns utrymme för 
räddningsinsatser vid olycka.  
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Inom 30 meter är det möjligt att placera sådan verksamhet som inte är störningskänslig och där 
människor endast förväntas vistas tillfälligt, exempel på sådan verksamhet är parkering, garage och 
förråd (Trafikverket 2017).  

I den ovan nämnda vägledningen från Trafikverket anges ett bebyggelsefritt avstånd på 30 meter 
kring järnväg med bakgrund bland annat i att det ska finnas utrymme för räddningsinsatser vid 
olycka.’ 

3.2. Riskidentifiering 

En riskidentifiering med tillhörande grovriskanalys har genomförts för att identifiera vilka risker den 
nya järnvägen kan innebära. Till grund för genomförd riskidentifiering ligger sammanställning av 
tidigare erfarenheter och riskanalyser, bland annat från andra utredningar för ny 
höghastighetsjärnväg (Ostlänken och Götalandsbanan) samt inventering av utredningsområdet. 

Skyddsobjekt i denna riskutredning är ”mottagarna” som utsätts för risk från riskobjekten. I denna 
riskutredning har följande huvudsakliga kategorier av skyddsobjekt av människor identifierats: 

• Tredje man (människor som vistas i anslutning till järnvägen) 

• Ombordvarande (inkluderar resenärer och tågpersonal) 

• Obehöriga i spårområdet (människor som frivilligt eller ofrivilligt uppehåller sig inom 
järnvägens område) 

De personer som befinner sig i järnvägens närhet betraktas i detta kapitel som tredje man. För 
resenärer och tågpersonal accepteras en högre risknivå än för andra människor som befinner sig i 
järnvägens närhet. Detta beror på att dessa människor i större grad tar del av järnvägens nyttor och 
därmed, frivilligt bedöms godta viss risk. 

Ytterligare skyddsobjekt att beakta är samhällsviktiga objekt, miljön, naturvärden eller egendom som 
alla kan påverkas av olyckor på järnvägen. 

Arbetsmiljörisker för behörig personal i spårområdet eller i stationsområden behandlas inte specifikt i 
detta dokument. I viss mån omfattas dock även arbetsmiljön detta när det gäller utrymning och 
räddningstjänstens insatsmöjligheter.  

Identifierade riskkategorier sammanfattas i Tabell 1 och beskrivs därefter i mer detalj i texten nedan. 

Tabell 1. Identifierade riskkategorier. 

Järnvägens påverkan på 

omgivningen 

Utrymning Faror som kan påverka 

järnvägen 

• Urspårning 

• Plankorsningar 

• Olycka i tunnel 

• Olycka på bro 

• Viltolyckor 

• Tillståndspliktiga anläggningar 
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• Personpåkörning 

• Tappad last 

• Brand 

• Miljöpåverkan 

• Byggskede 

 

• Olycka på station i 
nedsänkt eller upphöjt 
läge 

• Närliggande väg och järnväg 

• Naturfenomen 

- Ras och skred 

- Översvämning 

• Intrång och sabotage 

 

3.2.1. Järnvägens påverkan på omgivningen 

Identifierade olycks- och skadetyper som under drift, direkt eller indirekt, kan ge upphov till påverkan 
på resenärer, 3:e person eller yttre miljö redovisas nedan. En bedömning görs huruvida de är 
relevanta att beakta vid val av banans lokalisering. I tabell x finns en sammanställning av objekt, 
områden och händelser som är relevanta för risknivån. Därefter redovisas detaljer kring dessa i 
nedanstående avsnitt. 

Urspårning 

Urspårning av tåg kan leda till skada på de objekt intill järnvägen där urspårningen sker såväl som 
skada på resenärer och tågpersonal. Det finns flera orsaker till att ett tåg spårar ut, några exempel är 
problem med spår (rälsbrott, solkurva, snö och is på spår med flera), yttre påverkan på tåget 
(sabotage, naturfenomen), fordonsfel och urspårning till följd av mänskligt felhandlande. 

Långa urspårningsavstånd kan uppstå men med generellt skyddsavstånd på 30 meter till bebyggelse 
bedöms risken för påkörning och påverkan på tredje man eller viktiga verksamheter som låg. Vid 
behov kan även fysiska åtgärder såsom vallar eller murar byggas för att minska riskerna med 
urspårning. 

Konsekvenserna av en urspårning kan bli större i tätbebyggt område och detta kan påverka 
jämförelsen mellan olika lokaliseringsalternativ.  

Samhällsviktig verksamhet kan vara något mer känsliga för urspårning beroende på verksamhetens 
karaktär. Exempelvis kan en urspårning som drabbar transformatorstationer eller liknande viktiga 
tekniska anläggningar orsaka stora avbrott i samhällsviktiga funktioner. Även sådan verksamhet där 
särskilt känsliga individer vistas (exempelvis skolor eller särskilda gruppboenden) kan vara mer 
känsliga eftersom det dels kan vistas relativt många individer där och att ett dödsfall inom dessa 
verksamheter kan värderas relativt högt av allmänheten. 

Risker med banans eventuella närhet till bebyggelse eller samhällsviktig verksamhet bedöms dock inte 
vara är av sådan karaktär att det blir alternativskiljande i ett lokaliseringsskede. Detta beror på att 
riskavståndet för urspårning är relativt litet i förhållande till bredden på de korridorer som ska 
jämföras. Det går att vidta byggnadstekniska åtgärder i senare skede vid enskilda anläggningar om det 
i senare skede bedöms vara nödvändigt. Det kan dock vara relevant att beakta att flera typer av 
samhällsviktig verksamhet är lokaliserad till stadsmiljöerna (exempelvis skolor, särskilda boenden, 
sjukhus, vårdcentraler), vilket kan öka kostnaderna för åtgärder i anslutning till samhällsviktig 
verksamhet. 
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Plankorsningar  

Plankorsningar kommer inte att förekomma. Ökad risk för påkörning och eventuell efterföljande 
urspårning är inte relevant att beakta i lokaliseringsutredningen. 

Personpåkörning 

Personpåkörning (person under tåg) dominerar det totala olycksutfallet för järnvägstrafik. Denna 
kategori domineras av suicid men även händelser orsakade av obehörigt spårbeträdande förekommer.  

Närheten till bebyggelse kan påverka bedömningen av olika lokaliseringsalternativ. Sannolikheten för 
obehörigt spårbeträdande bedöms vara högre i tätare bebyggelse. En kartläggning av befintliga 
bostäder inom utredningsområdet redovisas i bilaga till PM Buller. För att minska risken för denna 
typ av händelse kommer någon typ av barriär att byggas längs med hela banan. Vid stationer kommer 
åtgärder också att vidtas för att förhindra obehörigt spårbeträdande mellan plattformar.  

Utöver närheten till bostäder är risken för personpåkörning framför allt beroende av höjdläge, vilket 
kan vara olika mellan olika lokaliseringsalternativ beroende på olika topografisk karaktär inom 
utredningsområdet. Landskapet inom utredningsområdet är relativt likartat ur detta perspektiv och 
det bedöms inte vara relevant att kartlägga om det finns områden med stora höjdskillnader i ett 
övergripande perspektiv, men när lokaliseringsalternativ jämförs kan detta ge visst utslag. 

Marklige innebär en stor barriär. Detta bedöms öka risken för olaga intrång i spårområdet och 
obehörigt spårbeträdande för att korsa barriären, jämfört med övriga alternativ. Stationer behöver 
därför utformas för att säkerställa passage av stationen och god säkerhet mot obehörigt 
spårbeträdande eftersom tåg kommer att passera i hög fart i genomfartsspår, med spår för lokaltrafik 
och plattformar centralt eller på ömse sidor. 

Upphöjt lige ger inte samma barriäreffekt som station i markläge eftersom det går att passera under 
stationen vilket innebär en lägre risk vad gäller obehörigt spårbeträdande och "spontana" intrång. 
Frekvensen för planerade intrång bedöms inte påverkas av markläge och upphöjt läge.   

Undermark utgör ingen barriäreffekt i stadsmiljö, vilket minskar riskerna med obehörigt 
spårbeträdande. 

Tappad last  

Bedöms inte som relevant för den nya järnvägen mellan Hässleholm-Lund då banan inte kommer 
trafikeras av godståg.  

Brand  

Brand som påverkar omgivningen kan starta till följd av exempelvis ”tjuvbroms”, med exempelvis 
gnistbildning och brand på eller i närheten av järnvägen.  

Brand i persontåg inträffar några gånger per år men allvarligare påverkan på omgivning eller 
ombordvarande på passagerartåg är mycket sällsynt.  
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Eftersom området mellan spår och den fysiska barriär som anges i TSS NGJ ska vara vegetationsfritt 
så bedöms risker för att brand sprider sig till omgivningen vara likartad och inte alternativskiljande. 

Miljöpåverkan 

Olycksrisker som kan påverka miljön i driftskedet bedöms vara små eftersom farligt gods inte ska 
transporteras på den nya banan.  

Bränder i anläggningen eller i tåg kan visserligen leda till utsläpp av exempelvis förorenat släckvatten 
och vid en urspårning kan transformatorolja från lok läcka ut. Påverkan från olyckor under drifttiden 
bedöms dock vara låg och inte alternativskiljande.  

Byggskede 

Risker i byggskedet kan exempelvis innebära utsläpp av drivmedel från arbetsmaskiner som kan 
orsaka skada på skyddsvärda miljöer eller vattentäkter.  

Projektet kommer också innebära ett stort antal transporter som kan leda till ökad risk för 
trafikolyckor, som kan leda till både personskador och skador på miljö.  

Det är i första hand olyckor med utsläpp av miljöfarliga ämnen som kan spridas till vatten som 
bedöms kunna vara alternativskiljande. Innehållet i en drivmedelstank kan orsaka stor miljöskada om 
det exempelvis når en grundvattentäkt. Vattenskyddsområden redovisas i PM Hydrogeologi och 
skyddsvärda ytvatten redovisas i PM Ytvatten, och underlaget i dessa PM har använts för att jämföra 
olika lokaliseringsalternativ avseende olycksrisker för skada på miljö i byggskede. 

3.2.2. Utrymning 

Ur utrymningssynpunkt bör en linjedragning som är nära marknivån (mindre skärningar och lägre 
bankar) vara fördelaktigt eftersom utrymning då kan ske i ett plan, direkt ut i det fria. Även 
räddningsinsats underlättas av att det går att köra nära banan och uppställningsplatser för 
räddningsfordon kan göras i direkt anslutning till banan. 

Olycka i tunnel 

Konsekvensen i händelse av en olycka i tunnel kan bli större på grund av längre tid för utrymning och 
snabb rökfyllnad vid brand samt sämre ventilation av rök.  

Alternativskiljande faktorer kan bland annat vara tunnellängd, behov av växlar i tunnel, plats vid 
tunnelmynningar med avseende på evakuering och insats. Läge under mark försvårar utrymning 
direkt ut i det fria och kan komma att ske via räddningstunnel eller schakt, utöver utrymning via 
ordinarie utgångar.  

Om det blir aktuellt med tunnel i något av lokaliseringsalternativen så behöver 
tunnelsäkerhetskoncept tas fram i senare skede.  

Olycka på bro 

När det gäller utrymning kan den ske direkt ut i det fria men en bro kan försvåra möjligheten att 
förflytta sig bort från spårområdet. Räddningsinsatser kan försvåras vid insats på bro framför allt 
gällande insatstid samt åtkomst till området. 



 

 

 

 

 

 

  Sida 21 (35) 

Alternativskiljande faktorer är i första hand längd och höjd på broar.  

3.2.3. Faror som kan påverka järnvägen 

Viltolyckor 

Om större djur kommer in i spårområdet kan det leda till olyckor som kan orsaka störningar i 
tågtrafiken och skador på anläggningen.  

Viltolyckor förebyggs med den fysiska barriär som ska finnas längs järnvägen och detta bedöms inte 
bli alternativskiljande. 

Tillståndspliktiga anläggningar 

Närhet till anläggningar som bedriver tillståndspliktig verksamhet kan påverka bedömningen av olika 
lokaliseringsalternativ för den nya järnvägen. I Figur 3 redovisas en karta över utredningsområdet 
tillsammans med tillståndspliktiga miljöfarliga verksamheter enligt miljöbalken (A- och B-
verksamhet), anläggningar som är tillståndspliktiga enligt lag om brandfarliga och explosiva varor 
(2010:1011) samt Seveso-anläggningar enligt lag om åtgärder för att förebygga och begränsa följderna 
av allvarliga kemikalieolyckor (1999:381).  

Kartan har avgränsats till att inkludera information i de kommuner som kan antas bli berörda i 
lokaliseringsutredningen och dessa är Svalöv, Staffanstorp, Kävlinge, Lomma, Hörby, Höör, Klippan, 
Lund, Eslöv, Kristianstad och Hässleholm. Avgränsningen till dessa kommuner bygger på nuvarande 
förslag till utredningsområde. 

Följande Sevesoanläggningar har identifierats inom utredningsområdet med underlag från 
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap: 

• Skåne Grus AB (Höör) 

• Flogas Sverige AB gasoldepå (Hässleholm) 

Inom området finns även verksamheter som omfattas av lag (2003:778) om skydd mot olyckor kap 2 5 
4. De ingår bland de verksamheter som är tillståndspliktiga enligt miljöbalken och redovisas inte 
separat på kartan i Figur 3. Det gäller tre anläggningar som hanterar ammoniak: 

• Backer HBV AB (Hässleholm) 

• Orkla Food AB (Eslöv) 

• Bring Frigo AB (Eslöv) 

Tillståndspliktiga verksamheter enligt miljöbalken har inventerats via underlag från Länsstyrelsen. 
Underlag för verksamheter med tillstånd för hantering av brandfarliga och explosiva ämnen samt de 
som omfattas av lagen om skydd mot olyckor 2 kap 45 har inhämtats från respektive kommun.  
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Tillståndsplikten för brandfarliga och explosiva varor omfattar såväl stora som små verksamheter. 
Exempelvis omfattas såväl bensinstationer som MAX IV i Lund samt restauranger där sådana varor 
hanteras. I utredningen har därför en avgränsning gjorts för att enbart inkludera de anläggningar som 
är mer omfattande, det vill säga de som förväntas ha större mängder av dessa varor och/eller utgör ett 
större hinder att flytta till förmån för den nya banan. Därför har mindre verksamheter som till 
exempel restauranger och handel exkluderats.  

Större anläggningar utgör riskobjekt och kan påverka de potentiella lokaliseringsalternativen genom 
att deras befintlighet kan störa järnvägen eller orsaka olycka på järnvägen, det vill säga påverkan på 
driftsäkerheten respektive risk för passagerare. Konsekvenserna av en olycka på någon av dessa 
anläggningar beror i stor grad på vilken typ av verksamhet det rör sig om. På en anläggning som är 
tillståndspliktig enligt LBE är bränder och explosioner inom anläggningen de konsekvenser som 
framförallt ska beaktas, medan konsekvenserna på en anläggning som klassas som miljöfarlig 
verksamhet är det framförallt utsläpp av farliga ämnen som bör betraktas – vilket i sin tur kan leda till 
följdeffekter.  

Utifrån den framställda kartan går det att konstaterat att de tillståndspliktiga miljöfarliga 
anläggningarna är relativt jämnt fördelade över det utredda området. De anläggningar som har 
brandfarliga eller explosiva varor är placerade något tätare i närhet till tätorterna. Sammantaget 
indikerar underlaget på att det inte finns ett entydigt område som är mer fördelaktigt än de andra. Det 
som kan konstateras är att en placering av järnvägen genom en stad, som till exempel Eslöv, innebär 
att järnvägen kommer att exponeras för flera riskkällor i form av tillståndspliktiga anläggningar än en 
placering som går utanför staden.  

Vilka avstånd som är rimliga att beakta avseende närheten till olika verksamheter varierar. Beroende 
på den verksamhet som bedrivs i en anläggning behöver platsspecifika riskbedömningar genomföras i 
senare skeden. Avstånd till tillståndspliktiga verksamheter bedöms i detta läge inte innebära något 
absolut hinder för att uppföra den nya järnvägen, men det kan kräva särskilda säkerhetsåtgärder. Det 
kan även bli nödvändigt att verksamheten behöver flyttas eller upphöra vilket kommer vara 
kostnadsdrivande för projektet. 
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Figur 3. Tillståndspliktiga verksamheter inom utredningsområdet. 

Närliggande väg och järnväg 

Där vägtrafik eller annan tågtrafik passerar nära den nya järnvägen kan olyckor få långtgående och 
mycket allvarliga konsekvenser. Fyra huvudsakliga olyckstyper har identifierats:  

1. Fordon hamnar på spårområdet 
Vid trafikolycka kan en avåkning från en väg eller urspårning från järnväg leda till att fordon 
hamnar på den nya stambanan med potential för mycket allvarliga konsekvenser om det sker 
en kollision med tåg.  

2. Fordon skadar bropelare eller liknande på järnvägsanläggningen 
Vid en avåkning eller urspårning från annan transportled kan även den nya järnvägen skadas 
allvarligt.  

3. Tappad last från intilliggande järnväg eller väg 
Olyckor med tappad last beror vanligen på att gällande lastsäkringsrutiner inte har följts. 
Exempel på sådant gods i dessa sammanhang är timmerstockar, skrot, stålplåt. Dessa föremål 
hamnar oftast någon eller några meter från spåret. Kan leda till urspårning eller andra 
allvarliga olyckor om ett tåg på den nya stambanan träffas eller kolliderar med tappad last.  

4. Olycka med farligt gods 
Olycka med farligt gods kan innebära utsläpp av miljöfarliga och toxiska ämnen, brand eller 
explosion. Kan innebära dels direkt skada på anläggningen och passerande tåg, men även 
orsaka avbrott genom avspärrning från räddningstjänst. 

Att vägfordon hamnar på spåret, skadar bropelare eller liknande eller att tappad last hamnar på 
järnvägen är en av de mer betydande riskerna, där konsekvenser kan bli mycket allvarliga.  

Det är dock relativt enkelt att förebygga genom att upprätthålla skyddsavstånd eller genom fysiska 
barriärer. Att lägga den nya stambanan i nära anslutning till andra transportleder kan därför innebära 
ökade kostnader för sådana barriärer.  

Det är väldigt ovanligt med större olyckor med farligt gods som leder till allvarliga konsekvenser. Det 
inträffar dock regelbundet trafikolyckor där farligt gods är inblandat. Exempelvis inträffar olyckor 
med lastbilar som kör ammoniumnitrat med några års mellanrum i Sverige. Räddningstjänsten har då 
spärrat av i upp mot 1 kilometer i vissa fall, även om det är vanligare med avspärrningsavstånd på 
några hundra meter. Sannolikheten för en olycka som leder till direkt skada på den nya 
järnvägsanläggningen eller tåg som passerar där bedöms vara mycket låg. Det är i första hand avbrott 
i trafiken som bedöms vara viktig att beakta vid jämförelse mellan olika lokaliseringsalternativ. 

En karta där de rekommenderade vägar för transport av farligt gods och befintliga järnvägsbanor 
inom utredningsområdet presenteras i Figur 4.  

De transportleder som har illustrerats i den framställda kartan sträcker sig över hela 
utredningsområdet och det innebär att det inte går att undvika att korsa minst en av dessa leder 
oavsett lokaliseringsalternativ. Det som kan konstateras vara alternativskiljande med avseende på 
närliggande infrastruktur är att om järnvägen placeras så att den sträcker sig längs med en eller flera 
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av dessa trafikleder inom uppmärksamhetsavståndet innebär det att järnvägen kontinuerligt 
exponeras för en förhöjd risk vad gäller driftsäkerheten i tågtrafiken samt risken för passagerare. 

Sammantaget kan det konstateras att vid lokaliseringsalternativen av järnvägen ökar risken för 
avbrott i trafiken om järnvägen lokaliseras utmed någon av de trafikleder som är rekommenderade för 
transport av farligt gods inom uppmärksamhetsavståndet. Sannolikheten att en olycka skulle inträffa 
samtidigt som ett tåg passerar och orsaka skada på passagerarna bedöms som låg, men ur ett 
säkerhetsperspektiv är det mer gynnsamt att placera järnvägen på längre avstånd från vägar och 
järnvägar där farligt gods transporteras.  
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Figur 4. Utredningsområde med transportleder för farligt gods, befintlig järnväg och andra större vägar.  
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Naturfenomen 

Naturpåverkan är ytterligare en faktor att beakta både med hänsyn till olycksrisk och systemets 
robusthet. Påverkan av denna typ bedöms öka i framtiden.  I Klimat och sårbarhetsutredningen 
(2007) pekas på ett antal faktorer som i ökande grad kan påverka järnvägens sårbarhet i framtiden 
såsom översvämning, erosion, ras och skred och kraftiga vindar. Av dessa faktorer är det framförallt 
ras och skred samt översvämning som bedöms kunna vara alternativskiljande eftersom de lokala 
förutsättningarna kan skilja sig åt.   

Översvämning innebär en risk för järnvägen genom att det kan underminera banvallen och orsaka 
skada på tekniska installationer, förhindra framkomligheten och därmed innebära ett hot mot 
järnvägens robusthet. En ny banvall kan också innebära dämningseffekter som kan påverka 
omgivningen.  

Konsekvenserna av en översvämning för järnvägen kan således innebära att järnvägen inte kan 
trafikeras, det vill säga en påverkan på driftsäkerheten, alternativt att det sker en urspårning, risk för 
passagerares säkerhet.  

För att utvärdera hur risken med översvämningar kan påverka järnvägen krävs det att en kartering av 
riskområden görs, det vill säga en kartering över översvämningszoner som kan påverka 
utredningsområdet samt information om de flöden som kan förväntas inom zonerna. En sådan 
översvämningskartering finns i PM Ytvatten.  

För att minska konsekvenserna på järnvägen vid en översvämning kan förebyggande åtgärder tas, till 
exempel genom att implementera erosionsskydd vid områden med stora flöden. Risken som 
översvämningar utgör kan minskas ytterligare genom att minska sannolikheten för att järnvägen 
påverkas genom att undvika att placera järnvägen i ett område med hög risk för översvämningar. 

Med hänsyn till den översvämningskartering som görs och den påverkan som översvämningar kan 
antas få på olika lokaliseringsalternativ kan det innebära att alternativen skiljer sig åt avseende 
kostnader, där hänsyn behöver tas till åtgärder som är nödvändiga för att upprätthålla en acceptabel 
robusthet hos järnvägen. 

Översvämningar ökar risken för ras och skred som kan påverka järnvägstrafiken. Detta kan bland 
annat ske genom att översvämningen kan orsaka en nedsatt bärighet i marken, att järnvägsbankar 
raseras, spårrörelser påverkas samt överspolning av spår.  Sådana konsekvenser kan ha en påverkan 
på driftsäkerheten, då trafiken kan behöva ställas in till följd av ett ras/skred, såväl som för 
passagerarnas säkerhet, där ett ras/skred i ett värsta tänkbart fall kan leda till en urspårning som kan 
medföra dödsfall. Konsekvenserna är dock begränsade till att enbart omfatta det specifika område där 
raset eller skredet sker och således antas det inte påverka omgivningen i märkbar mening. 

Några områden där det råder förhöjd risk för ras eller skred har inte identifierats inom 
utredningsområdet. Detta baseras på tillgänglig översiktlig stabilitetskartering som sammanställts av 
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (2019).  
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Intrång och sabotage 

Generellt kan sägas att den nya stambanan troligen inte innebär större risk för intrång och sabotage 
än andra järnvägar och förekomsten av intrång och sabotage antas inte skilja sig mellan olika 
lokaliseringsalternativ i betydande mening, utan ett motsvarande intrång/sabotage kan förväntas 
oavsett vart järnvägen placeras. Närhet till bebyggelse kan leda till att fler personer kan nå 
anläggningen, å andra sidan kan glesbygd innebära lägre sannolikhet för upptäckt. Risken för 
sabotage bedöms inte vara alternativskiljande vid jämförelse mellan lokaliseringsalternativ. 

Sabotage kan göras med direkt eller indirekt åverkan på anläggningen, exempelvis intrång eller 
stölder av begärligt material så som olika metaller mm. Årligen inträffar också ett stort antal andra 
typer av sabotage, exempelvis föremål som kastas ner på spår.  

Intrång och sabotage försvåras då det ställs krav i ”Teknisk systemstandard för höghastighetsbanor” 
(TSS) på barriärer med en höjd på minst 250 cm längs med hela banan för att försvåra obehörigt 
beträdande av spårområdet (Trafikverket 2019). 

Tunnlar, teknikutrymmen och stationsinstallationer innebär sannolikt en lockelse för "urban 
exploration". TDOK Krav Tunnelbyggande anger de krav som gäller för att minimera risken för 
intrång och sabotage, bland annat genom krav på detektering och fysiska barriärer (Trafikverket 
2016). 

4. Inledande analys 

Under detta avsnitt analyseras värden inom utredningsområdet. Analysen tydliggör de värden som 
ingår i ett första eller andra hänsynstagande.  

Oavsett om värden lyfts fram eller ej under ett första eller andra hänsynstagande inkluderas värdena i 
efterföljande bedömning och analys av effekter och konsekvenser. Bedömning och analys redovisas i 
kapitel 6 för de slutliga lokaliseringsalternativen som beskrivs i kapitel 5. 

#Under projekteringsskedets första halva, som avslutas med Delleverans 3, firdigstills denna PM 
t.o.m. kapitel 4 med underkapitel.  

4.1. Analys 

#Beskriv resultatet av eventuella analyser, som utförts innan de slutliga lokaliseringsalternativen 

har arbetats fram. Det kan t.ex. röra sig om analyser kopplade till olika strickningar, utformningar 

och stationsligen eller andra typer av analyser som inte direkt går att hirleda till en geografisk 
plats. En kinslighetsanalys för olika typer av virden och områden. Ev. fördjupning av 
förutsittningarna  

Resultatet anvinds som en delmingd i utvirderingen kopplat till den övergripande 
utredningsprocessens loop 2, dvs. skedet innan lokaliseringsalternativen definieras. 

[Text] 
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4.2. Underlag för ett första hänsynstagande med motiv 

#I detta avsnitt beskrivs de virden som legat till grund för ett första hinsynstagande för både 
stråkanalys och stationsanalys. 

#En kort och tydlig beskrivning av de virden/förutsittningar som har legat till grund för ett första 
hinsynstagande tillsammans med en motivering till varför virdet har pekats ut som underlag för 
analysen. 

#Ev. kartbild 

[Text] 

#Om delprodukten inte har identifierat ett virde som ingår som underlag för ett första 
hinsynstagande ska följande standardtext anvindas: 

Inga utpekade värden har identifierats som underlag för ett första hänsynstagande.   

4.3. Underlag för ett andra hänsynstagande med motiv 

#I detta avsnitt beskrivs de virden som legat till grund för ett andra hinsynstagande för både 
stråkanalys och stationsanalys. 

#En kort och tydlig beskrivning av de virden/förutsittningar som har legat till grund för ett andra 

hinsynstagande tillsammans med en motivering till varför virdet har pekats ut som underlag för 
analysen. 

#Ev. kartbild 

[Text] 

#Om delprodukten inte har identifierat ett virde som ingår som underlag för ett andra 
hinsynstagande ska följande standardtext anvindas: 

Inga utpekade värden har identifierats som underlag för ett andra hänsynstagande.  

5. Lokaliseringsalternativ och nollalternativ 

#Texten i kapitel 5 ir obligatorisk och får inte indras.  

#Text och underrubriker under kapitel 5 upprittas ”centralt” under projekteringsskedet. 

Lokaliseringsalternativen beskrivs sammanfattande med stöd av kartor som visar den geografiska 
utbredningen i form av korridorer och hur dessa förhåller sig till topografi och omgivande miljöer. 

Detaljeringsgrad för beskrivningar kommer att variera, vigledande kommer vara att fokusera på 
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alternativskiljande aspekter och inte beskriva mer detaljerat in vad som krivs för att kunna 
jimföra och virdera olika alternativ med varandra. 

5.1. Lokaliseringsalternativ A 

5.2. Lokaliseringsalternativ B 

5.3. … 

5.4. Nollalternativet 

#Beskrivning av vad nollalternativet innebir. Den framtida utvecklingen inom utredningsområdet 
om höghastighetsjirnvigen inte byggs. 

6. Bedömning och analys 

#En jimförelse/bedömning/analys av lokaliseringsalternativen, t.ex. effekter och konsekvenser. 
Tydliggör iven vilka osikerheter som råder samt hur de hanteras.  

[Text] 

7. Samlad bedömning 

#Under den samlade bedömningen beskrivs en sammanfattande bild av kapitel 6 Bedömning och 
analys redovisade per lokaliseringsalternativ inkl. nollalternativet. Detta kan med fördel både ske i 
löptext och som tabell.   

#Redovisa vilka slutsatser som kan dras av ovanstående samlade bedömning. 

[Text] 

8. Fortsatt arbete 

#Viktiga frågestillningar, utredningar, fördjupningar mm att gå vidare med under nista skede 
enligt planliggningsprocessen, Jirnvigsplan – Framtagning av planförslag.  

[Text] 
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Definitioner av begrepp 

#Utvecklas och anpassas utifrån behov av kompletteringar till uppdragets ordlista med avseende på 
förståelsen av föreliggande PM.  

[Text] 
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Bilagor 

#Bilagor liggs med vid behov. Det som inte liggs som bilaga finns listat som underlag ovan. 

[Text] 

Bilaga Bedömning av korridoralternativ 

Hanteras i kommande skeden. 

#OBS! Radera inget nedanför denna rad. Avsnitts- och sidbrytningar nedan behövs för layouten vid 
tryck. Denna text raderas innan dokumentet plottas till PDF. 
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