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1 BAKGRUND OCH SYFTE  

Bjuvs kommun har för avsikt att genomföra ett antal exploateringsprojekt i centrala 

Bjuv inom området ”Folketshusparken”.  Projektet omfattar kvarteren Orren med cirka 

150 bostäder samt kvarteret Medborgaren 1 med ungefär 100 bostäder fördelade på 

äldreboende och trygghetsboende. Utöver detta kommer fastigheten även innehålla 

bibliotek och gatukök. Utredningen tar även hänsyn till tillkommande trafik till kvarte-

ret Ulven 3 som är beläget norr om Hantverkaregatan.  

 

Utredningen syftar till att klargöra den framtida trafik-, buller- och risksituationen i om-

rådet efter exploatering samt vid behov ge förslag på åtgärder för att förbättra situat-

ionen inom samtliga tre områden.  

 

Utredningen innefattar även framtagande av kostnadsberäkningar kopplat till åtgärder 

inom trafik- och riskområdet.  

 

Målet med riskanalysen är att ta fram relevant underlag avseende olycksrisknivån inom 

planområdena med avseende på den nära lokaliseringen till Skånebanan och transpor-

ter med farligt gods som trafikerar järnvägen.  

 

Syftet med riskanalysen är att avgöra erforderlig riskhänsyn för planerade bostäder, 

bibliotek och äldreboende avseende akuta olycksrisker orsakade av transport av farligt 

gods på Skånebanan. Detta innefattar att utifrån riskerna kopplade till farligt gods-

transporter på Skånebanan dels avgöra områdets lämplighet för önskad verksamhet, 

dels fastställa eventuella behov av riskreducerande åtgärder på området för att kunna 

tillåta önskad markanvändning.  

 

I figur 1 nedan syns en illustration över området.  

 

 

Figur 1. Översiktskarta över området och exploateringsområdena. 
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2 FÖRUTSÄTTNINGAR 

De planerade exploateringsområdena begränsas bland annat av gatorna Mejerigatan, 

Hantverkaregatan, Norra Storgatan, Bangatan och Kvarngatan. I figur 2 nedan redovi-

sas befintliga trafikmängder på gatorna Mejerigatan, Hantverkaregatan, Norra Storga-

tan och Kvarngatan. Mätningarna på Mejerigatan och Hantverkaregatan genomfördes i 

september 2021, mätningarna på Norra Storgatan och Kvarngatan genomfördes i april 

2020. I figuren visas även den 85-percentil för hastigheter på gatorna som uppmättes i 

samband med mätningarna. Värdet på Solgatan är ett beräknat värde baserat på mäng-

den bostäder och verksamheter som angörs via gatan. De gator på vilka endast ett 

värde visas är gator som inte bedöms vara föremål för någon genomfartstrafik. Hastig-

hetsgränsen är reglerad till 30 km/h på Norra Storgatan och Hantverkaregatan samt 50 

km/h på Mejerigatan.  

 

 

Figur 2. Befintlig samt uppräknad trafik. 

 

Den förväntade trafikalstringen till exploateringsområdena beräknas med hjälp av Tra-

fikverkets alstringsverktyg samt med antaganden baserat på erfarenheter från olika 

verksamheter och tidigare utredningar. Trafik på gator som bedöms kunna vara före-

mål för genomfartstrafik räknas upp till målåret som för denna utredning är satt till år 

2040. Uppräkningen har satts till 1 % per år i samråd med Bjuvs kommun.  

 

I figur 3 nedan visas reserelationer från Resvaneundersökning 2018 (RVU). Detta ligger 

till grund för hur den alstrade trafiken i samband med exploateringen förväntas fördela 

sig i gatunätet.  
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Figur 3. Reserelationer med Bjuv som startpunkt enligt RVU 2018. 

I figur 4 nedan visas även reserelationer med andelen vänster- respektive högersväng-

ande från området enligt Resvaneundersökning 2018 (RVU).  

 

 

Figur 4. Reserelationer enligt RVU 2018 som visar andel vänster- och högersvängande med planområdet 
som startpunkt. 

2.1.1 TÅGTRAFIK NULÄGE 2021 

Avstånd från järnvägen (närmsta räl) till det närmsta planområdet är cirka 75 meter.  

 

Tågtrafiken för nuläget har hämtats från Trafikverkets hemsida: 

 

Tågtyp prognos 

Tågtyp Nordisk 

beräkningsmodell 

Antal tåg 

(ådt) 

Tåglängd medel-

värde (m) 

Tåglängd max-

värde (m) Hastighet 

Godståg Gods 16 568 690 100 

Godståg, diesel Gods diesel 2 373 630 100 

X60 X60 57 79 150 160 

Övriga Övriga 4 109 240 160 

Totalt  79    



 

 

 

Uppdrag: 317413, Trafik-, risk och bullerutredning Folketshusparken 2021-10-21 

Beställare: Bjuvs kommun Slutrapport 

 

O:\MAL\317413\T\_Text\Trafik-, buller- och riskutredning Folketshusparken _ 211021.docx 

7(37) 

3 FRAMTIDA TRAFIKSITUATION  

Den framtida trafiksituationen påverkas dels av utbyggnaden av den, för denna utred-

ning, aktuella planen, dels av annan planerad exploatering i närområdet samt föränd-

rade resmönster. I figurerna nedan ges två alternativa helhetsbilder av trafiksituationen 

i anslutning till de aktuella planerna år 2040. Figur 5 visar ett scenario där Medborga-

ren 1 har sin in- och utfart mot Mejerigatan, figur 6 visar ett scenario där Medborgaren 

1 har sin in- och utfart mot Hantverkaregatan. Mängden tillkommande trafik har beräk-

nats med hjälp av RVU Skåne 2018, Trafikverkets alstringsverktyg samt med antagan-

den för olika verksamheter vilka redogörs för nedan.   

 

Trafiken på de gator som bedöms vara föremål för genomfartstrafik, det vill säga Norra 

Storgatan, Mejerigatan och Kvarngatan, har räknats upp med en antagen ökning om 1 

% per år.  

 

 

Figur 5. Framtida trafiksituation baserat på att infart till Medborgaren 1 sker mot Mejerigatan.  
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Figur 6. Framtida trafiksituation baserat på att infart till Medborgaren 1 sker mot Hantverkaregatan.  

3.1 REDOGÖRELSE ANTAGANDEN  

För de funktioner som saknas i redogörelsen nedan (kontor, bostäder och gatukök) har 

beräkningen genomförts med Trafikverkets alstringsverktyg.  

3.1.1 ÄLDREBOENDE 

Äldreboendets 60 lägenheter antas vara fördelade på 6 avdelningar, där varje avdel-

ning antas ha cirka 5-6 personal per dygn. Utöver detta tillkommer legitimerad vård-

personal, lokalvårdare till allmänna ytor, eventuell cafépersonal samt personal i admi-

nistrationen och leveranser. Totalt antas 25-30 anställda komma och gå under dygnet. 

Personalens färdmedelsfördelning utgår från RVU 2018 i vilken det framgår att 56% av 

arbetsresorna till Bjuvs tätort sker med bil.  

 

Varje avdelning antas ha 2-3 besökare per dag där 70% av besökarna antas anlända 

med bil. Dessutom antas varje avdelning dagligen ha 1-2 boende som behöver lämna 

vårdboendet med färdtjänst i olika syften. För äldreboendet har antagande gjorts att 

de har möjlighet att påverka leveranserna samt att mängden leveranser inte fullt ligger 

i korrelation till storleken på äldreboendet, då många typer av leveranser antas ske i 

större volym istället för att generera ett större antal leveransfordon. Med utgångspunkt 

i tidigare utredningar bedöms mängden leveranser per vecka till äldreboendet uppgå 

till 5 stycken.  

 

3.1.2 TRYGGHETSBOENDE  

På trygghetsboendet finns 24 bostadsenheter. Med grund i tidigare utredningar antas 

varje bostadsenhet ge upphov till en bilresa varannan dag. På trygghetsboendet antas 

tre personer arbeta dagligen och av dessa förväntas 56 % köra bil till arbetet.  
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3.1.3 BIBLIOTEK 

Antaganden för biblioteksverksamheten grundar sig på uppgifter om personal och be-

söksantal från dagens biblioteksverksamhet i Bjuv. Biblioteket antas i genomsnitt ha en 

personalomsättning på cirka 6 personer om dagen, varav 56 % antas köra bil till arbets-

platsen. Utöver detta antas biblioteket i genomsnitt ha cirka 150 besökare om dagen 

och av dessa antas 60% resa med bil. Det innebär att 90 besökare kör bil till biblio-

teket.     

3.1.4 TILLAGNINGSKÖK 

Antaganden för tillagningsköket grundar sig på uppgifter från kommunen. Tillag-

ningsköket antas i genomsnitt ha 2 anställda om dagen. Av de anställda förväntas 56 % 

köra bil till arbetsplatsen. Köket antas främst laga mat till verksamheterna i huset och 

således tillkommer inga leveranser utöver varuleverans. ÅDT för leverans antas i ge-

nomsnitt uppgå till 1/dygn. Antagande om mängden leveranser är grundat på Trafik-

verkets handledning för alstringsberäkningar.  

3.1.5 ÖPPEN FÖRSKOLA 

Antaganden för den öppna förskolan grundar sig på resonemang utifrån verksamhet-

ens storlek och förutsättningar. På den öppna förskolan antas i genomsnitt 2 anställda 

arbeta per dygn, varav 56 % antas köra bil till arbetsplatsen. Verksamheten antas i ge-

nomsnitt ha 16 besökare per dygn varav hälften antas anlända med bil.  

 

3.2 TÅGTRAFIK PROGNOSÅR 2040 

Prognosen för tågtrafiken vid prognosåret 2040 har hämtats från Trafikverkets hem-

sida.  

Tågtyp prognos 

Tågtyp Nordisk 

beräkningsmodell 

Antal tåg 

(ådt) 

Tåglängd medel-

värde (m) 

Tåglängd max-

värde (m) Hastighet 

Godståg Gods 16 578 630 100 

X61 X60 67 150 150 160 

Totalt  83    

 

 

3.3 KAPACITETSBERÄKNINGAR  

Kapacitetsberäkningar har genomförts för Norra Storgatans korsningar med Mejeriga-

tan och Hantverkaregatan med hjälp av beräkningsprogrammet Capcal. Beräkningarna 

har gjorts för situationen vid prognosåret 2040 med parkeringsgarage vid Mejerigatan 

(alt 1) och med parkeringsgarage vid Hantverkaregatan (alt 2). 

Baserat på underlag från trafikräkningarna för Norra Storgatan och Kvarngatan har 

maxtimmen bedömts utgöra ca 10% av dygnstrafiken och riktningsfördelningen har be-

dömts till 50/50, dvs trafiken är jämnt fördelad in och ut på respektive tillfart i kors-

ningen. 

 

Resultatet ställs mot önskvärd servicenivå i enlighet med vad som redovisas i Trafikver-

kets publikation Vägar och gators utformning, Vägens funktion, Tillgänglighet. För väj-

nings-/stoppliktsreglerad korsning är önskvärd servicenivå en belastningsgrad (aktuellt 

trafikflöde under maxtimmen i förhållande till tillfartens kapacitet) på 0,6. 

I följande tabell redovisas högsta belastningsgrad för respektive beräknad situation. 

 

Tabell 1. Högsta belastningsgrad för respektive beräknad situation. 

Beräkning Högsta belastningsgrad Tillfart 

Alt 1 korsningen med Mejerigatan 0,19 Mejerigatan 
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Alt 1 korsningen med Hantverkaregatan 0,28 Norra Storgatan från söder 

Alt 2 korsningen med Mejerigatan 0,17 Mejerigatan 

Alt 2 korsningen med Hantverkaregatan 0,28 Norra Storgatan från söder 

 

Beräkningarna visar att det inte förväntas bli några kapacitetsproblem till följd av de 

planerade utbyggnaderna. Belastningsgraderna ligger väl under 0,6, vilket är önskvärd 

servicenivå. 
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4 INFART TILL MEDBORGAREN 1  

Till kvarteret Medborgaren 1 planeras parkeringsbehovet tillgodoses i ett garage. Ut-

redningen har undersökt huruvida det är lämpligt att placera in- och utfart till garaget 

mot Mejerigatan samt mot Hantverkaregatan.  

 

4.1 UTVÄRDERING 

4.1.1 MEJERIGATAN  

Mejerigatan har karaktären av en huvudgata/uppsamlingsgata och är försedd med 

gångbanor på båda sidor av gatan. Cykling sker i blandtrafik. Enligt trafikmätningarna 

som gjordes i september 2021 låg 85-percentilen runt 24 km/h. Mejerigatan utgör en 

del av kopplingen mellan Bjuv centrum och Bjuvs tågstation. Därav antas flödet av 

oskyddade trafikanter på gatan vara relativt högt. Mejerigatan trafikeras av regionbuss-

trafik. 

 

Vid utfart mot Mejerigatan kommer konflikter uppstå med både oskyddade trafikanter 

och med övrig motorfordonstrafik. Bedömningen är dock att detta inte utgör ett pro-

blem då mängden trafik från in- och utfarten samt på gatan bedöms vara så pass liten. 

Vid val att placera in- och utfart mot Mejerigatan bör dock extra hänsyn till siktförhål-

landen tas för att säkerställa en god trafiksäkerhet i mötet mellan oskyddade trafikan-

ter och fordon från Medborgaren 1. Eftersom gatan redan i dagsläget har  ÅDT om 

drygt 1700 f/d anses inte den tillkommande trafiken från Mejerigatan medföra en 

större förändring av de upplevda trafikmängderna på gatan.  

 

I det fall in- och utfart förläggs mot Mejerigatan bedöms det genereras en marginell 

ökning av trafik på Norra Storgatan genom centrum jämfört med alternativet med in-

fart mot Hantverkaregatan. Ökningen bedöms dock bli så pass liten att den är obetyd-

lig i relation till befintliga trafikmängder på Norra Storgatan.  

 

I kapitel 3.2 återges resultatet av en capcal-beräkning för korsningen Mejeriga-

tan/Norra Storgatan. Resultatet påvisar att anläggande av en utfart mot Mejerigatan 

inte medför några kapacitetsproblem i korsningen.  

 

4.1.2 HANTVERKAREGATAN  

Hantverkaregatan har karaktären av en mindre lokalgata och förser i dagsläget endast 

trafik till parkeringen till gatukök, bibliotek och Folketshusparken samt till bostadshu-

sen längre in på gatan. Hantverkaregatan saknar i dagsläget både gång- och cykelbana. 

Oskyddade trafikanter kan därav förväntas röra sig i blandtrafik. Enligt trafikmätning-

arna som gjordes i september 2021 låg 85-percentilen runt 28 km/h. Gatan trafikeras 

inte av fordon i linjetrafik.  

 

Vid utfart mot Hantverkaregatan bedöms konflikter med övriga trafikanter bli mycket 

få. Däremot innebär en utfart mot denna gata en knapp fördubbling i mängden trafik. 

Detta innebär i sin tur att flödet på gatan överstiger det rekommenderade flödet för 

gator utan gångbana på båda sidor av gatan (vilket rekommenderas vid flöden större 

än 500 f/d) enligt VGU. För att säkerställa en trafiksäker situation rekommenderas så-

ledes att gatan förses med gångbanor i de fall utfarten förläggs mot Hantverkaregatan.  

 

Utfart mot Hantverkaregatan skulle påverka trafiksituationen vid det planerade torget i 

korsningen Hantverkaregatan/Norra Storgatan negativt. Den ökade mängden trafik 
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begränsar till exempel möjligheten att utforma delen av gatan längs med torget som 

ett gångfartsområde. Detta då trafikmängderna på Hantverkaregatan ökar vid en place-

ring av in- och utfart här.  

 

I kapitel 3.2 återges resultatet av en capcal-beräkning för korsningen Hantverkarega-

tan/Norra Storgatan. Resultatet påvisar att ett anläggande av utfart mot Hantverkarega-

tan inte medför några kapacitetsproblem i korsningen.  

 

4.2 SAMMANFATTANDE BEDÖMNING  

Ovan redovisas för- och nackdelar med de båda alternativen. För båda gatorna bedöms 

det vara möjligt att åstadkomma en trafiksäker placering av in- och utfart som i stor ut-

sträckning kan anpassas efter de planerade byggnadernas förutsättningar. Samman-

fattningsvis görs bedömningen att båda alternativen är fullt gångbara ur det trafikala 

perspektivet med hänsyn till aspekter så som flöden, trafiksäkerhet, korsnings-

kapacitet med mera. Väljs alternativet med in- och utfart mot Hantverkaregatan kom-

mer detta dock innebära begränsningar i möjlig utformning av gatan i anslutning till 

torget.  
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5 NYA KOPPLINGAR FÖR OSKYDDADE TRAFIKANTER 

Inom ramen för utredningen ses behovet av nya kopplingar för oskyddade trafikanter 

och eventuella trafiksäkerhetsåtgärder över. I figur 7 nedan visas de planerade och be-

fintliga gångstråken samt viktiga målpunkter i anslutning till den planerade exploate-

ringen.  

 

 

Figur 7. Illustration över målpunkter och gångstråk. 

5.1 MEJERIGATAN  

Mejerigatan som kan definieras som en huvudgata/uppsamlingsgata saknar idag över-

gångsställen förutom vid anslutningen till Norra Storgatan. Gatan kan år 2040 förvän-

tas trafikeras av cirka 2350-2720 f/d. 

 

För att förbättra tillgängligheten för gående på sträckan föreslås därför att gatan kom-

pletteras med ytterligare ett övergångsställe. Med utgångspunkt i de gångstråk som 

finns och planeras i parken/i anslutning till Medborgaren 1 och målpunkter på gatans 

södra sida bedöms det finnas två potentiella lägen för ett övergångsställe. Det första 

läget är beläget strax sydväst om Medborgaren 1 (placering 1), det andra läget är belä-

get mellan kommunhuset och lekplatsen i Folketshusparken (placering 2). I figur 8 vi-

sas de två potentiella lägena.  
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Figur 8. Möjliga placeringar av övergångsställe. 

 

Med hänsyn till den eventuella framtida utfarten från Medborgaren 1 mot Mejerigatan 

samt avståndet till det befintliga övergångsstället i korsningen med Norra Storgatan 

bedöms det mer fördelaktigt att placera övergångsstället mellan kommunhuset och 

lekplatsen (placering 2). Ett övergångsställe i denna placering bedöms även tillgodose 

ett större korsningsbehov än en placering strax sydväst om Medborgaren 1. Således 

föreslås att ett övergångsställe placeras cirka 100 meter sydväst om korsningen med 

Norra Storgatan. Övergångsstället föreslås placeras så att det binder samman kom-

munhuset med lekplatsen i Folketshusparken.  

 

Utredningen har undersökt möjligheten att istället utforma gatan som ett gångfartsom-

råde i den aktuella punkten för övergångsställe. Detta anses inte vara lämpligt med 

hänsyn till att flödet av motorfordonstrafik bedöms vara överrepresenterat i relation till 

korsningsbehovet för oskyddade trafikanter. Om ett gångfartsområde anläggs i ett så-

dant fall bedöms risken vara stor för att regleringen inte efterlevs. Utformningen av ett 

gångfartsområde på platsen bedöms även kunna upplevas som otydlig, vilket i stor ut-

sträckning påverkar tillgängligheten negativt för barn och äldre som har ett behov av 

att korsa gatan.  

 

Hastighetsmätningarna på Mejerigatan har inte påvisat några större hastighetsöverträ-

delser. Med utgångpunkt i detta samt med hänsyn till att gatan frekvent trafikeras av 

linjetrafik föreslås inte några hastighetsdämpande åtgärder i form av gupp eller upp-

höjning. Däremot ses det som fördelaktigt att påvisa passagen för motorfordonstrafi-

ken genom att till exempel göra en avsmalning i samband med övergångsstället, för-

stärka belysningen på platsen eller eventuellt skapa en sidoförskjutning innan och ef-

ter övergångsstället. I figur 9 visas en schematisk illustration av ett övergångsställe 

med avsmalning och förstärkt belysning. I figur 10 visas en illustration av ett över-

gångsställe med sidoförskjutning innan och efter.  

 



 

 

 

Uppdrag: 317413, Trafik-, risk och bullerutredning Folketshusparken 2021-10-21 

Beställare: Bjuvs kommun Slutrapport 

 

O:\MAL\317413\T\_Text\Trafik-, buller- och riskutredning Folketshusparken _ 211021.docx 

15(37) 

 

Figur 9. Schematisk illustration av ett övergångsställe med avsmalning och förstärkt belysning. 

 
Figur 10. Schematisk illustration av övergångsställe med sidoförskjutning och förstärkt belysning.  
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KOSTNADSBEDÖMNING  

En grov kostnadsuppskattning för föreslagna åtgärder har tagits fram baserat på scha-

blonmässiga priser. Varje föreslagen åtgärd bedöms uppgå till en kostnad om 100 000 

SEK.  

 

Kostnaden bedöms kunna variera beroende på aspekter så som brunnar, befintliga led-

ningar, behov av förstärkande lager med mera. Dessa aspekter har inte undersökts 

djupare och kan således göra att kostnaden för genomförandet av åtgärderna ökar el-

ler minskar.  

 

5.2 NORRA STORGATAN/HANTVERKAREGATAN 

I samband med exploateringen i kvarteret Medborgaren 1 planeras för ett torg i hörnet 

Norra Storgatan/Hantverkaregatan. Inom ramen för utredningen ses kopplingarna för 

oskyddade trafikanter över.  

 

Trafikflödena år 2040 förväntas uppgå till drygt 6000 f/d på Norra Storgatan och mel-

lan 400 – 770 f/d på Hantverkaregatan. Hastigheterna på Hantverkaregatan var enligt 

en mätning utförd i september 2021 låga, 85-percentilen uppgick till 28 km/h. 85-per-

centilen på Norra Storgatan uppgick enligt en mätning genomförd i april 2020 till 37 

km/h. Båda gatorna är reglerade till 30 km/h.  

 

Möjligheten att förlänga torget och reglera det som ett gångfartsområde över Hantver-

karegatan samt Norra Storgatan har utretts. Med hänsyn till trafikflödena i relation till 

flödet av oskyddade trafikanter samt trafikering av linjetrafik på Norra Storgatan be-

döms inte ett gångfartsområde över Norra Storgatan vara en gångbar åtgärd.  

 

I det fall in- och utfart till Medborgaren 1 läggs mot Mejerigatan bedöms det möjligt att 

anlägga ett gångfartsområde över den del av Hantverkaregatan som löper parallellt 

med torget. Om detta genomförs är det av stor vikt att tydliggöra att denna del av ga-

tan är just ett gångfartsområde och inte en del av den yta som är reglerad som torg. 

Tydliggörande kan göras till exempel med hjälp av möblering som påvisar en gräns 

mellan torget och gångfartsområdet. Möbleringen kan bestå av till exempel cykelställ, 

sittmöbler eller växtlighet. Vidare bör gångfartsområdet utformas efter de principer 

som ska appliceras för ett gångfartsområde. Detta innebär att det bör vara en enhetlig 

markbeläggning utan höjdskillnader, begränsad tillgänglighet med bil i form av att det 

till exempel inte är möjligt att mötas på hela sträckan, sidoförflyttning krävs eller lik-

nande och att parkering på området undviks. Eftersom gångbanor idag saknas på 

Hantverkaregatan skulle ett gångfartsområde på delar av sträckan förbättra tillgänglig-

heten för de oskyddade trafikanterna som behöver röra sig här.  

 

Vidare ses ett behov av att anlägga ett övergångsställe över Norra Storgatan norr om 

korsningen med Hantverkaregatan. I samband med bostadsexploatering på Norra Stor-

gatans östra sida samt målpunkter i form av centrumverksamhet på dess västra sida 

bedöms behovet av att kunna korsa gatan här öka. Eftersom 85-percentilen överstiger 

30 km/h bedöms det finnas ett behov av att hastighetssäkra övergångsstället. Med ut-

gångspunkt i detta föreslås ett upphöjt övergångsställe. Se schematisk illustration i fi-

gur 11.  

 

Mellan Hantverkaregatan och Mejerigatan ändrar Norra Storgatan karaktär och ger ge-

nom sin gestaltning ett tydligare intryck av centrumverksamhet. För att uppmärk-

samma bilister på att de når den del av gatan som ska uppfattas som centrum redan 
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efter korsningen med Gunnarstorpsvägen föreslås att gestaltningen med trädalléer och 

enkelriktade cykelbanor fortsätter hela vägen till Gunnarstorpsvägen.  

 

Vid det föreslagna övergångsstället skulle även förstärkt belysning kunna förbättra tra-

fiksäkerheten på platsen. Eftersom det finns flera övergångsställen inom platsens när-

område föreslås det nya övergångsstället ges samma armatur som befintliga över-

gångsställen, alternativt att alla tre platser belyses med annan armatur. Detta för att ge 

ett enhetligt intryck.  

 

 

Figur 11. Schematisk illustration av hastighetssäkrat övergångsställe, utökad gestaltning och gångfartsom-
råde i anslutning till torget.   

KOSTNADSBEDÖMNING  

En kostnadsbedömning har gjorts för det hastighetssäkrade övergångsstället. Kostna-

den för denna åtgärd uppskattas till 100 000 SEK. Denna siffra kan komma att variera 

beroende på till exempel genomförande av belysningsåtgärder, aspekter så som brun-

nar, befintliga ledningar, behov av förstärkande lager med mera. Dessa aspekter har 

inte undersökts djupare och kan således göra att kostnaden för genomförandet av åt-

gärden ökar eller minskar. 

 

Ingen kostnadsuppskattning har gjort för gångfartsområdet eller den utökade gestalt-

ningen. Kostnaden för gångfartsområdet bör beräknas i samband med att torget gest-

altas. Materialvalen här är mycket styrande och för att uppnå funktionen av ett gång-

fartsområde bör materialen vara enhetliga med de som används på resten av torgytan.  
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6 TRAFIKBULLER 

6.1 ALLMÄNNA BERÄKNINGSFÖRUTSÄTTNINGAR 

Bullerberäkningarna för vägtrafiken genomförs enligt Naturvårdsverkets ”Beräknings-

modell för vägtrafikbuller” (rapport 4653). Beräkningsmodellen är baserad på en stor 

mängd mätningar genomförda vid olika terrängförhållanden och under olika meteoro-

logiska situationer och ger resultat som gäller för de vädersituationer som riktvärdena 

avser. Modellen avser avstånd upp till 300 m vinkelrätt från vägen vid neutrala eller 

måttliga medvindsförhållanden, 0–3 m/s. 

 

Trafikbuller mäts i dBA enligt en logaritmisk skala. I Sverige används den ekvivalenta 

samt den maximala bullernivån som mått på störningen från väg- och järnvägstrafiken, 

där ekvivalentnivån är den genomsnittliga bullernivån under dygnet, medan maximalni-

vån motsvarar passagen av ett enstaka fordon, som regel en lastbil eller ett godståg. 

 

När två lika starka bullerkällor adderas ökar den ekvivalenta bullernivån med 3 dBA. På 

samma sätt ger en fördubbling/halvering av trafikmängden eller en fördubbling/halve-

ring av avståndet till bullerkällan 3 dBA högre/lägre ekvivalent bullernivå. För varje 

decibels ökning av bullernivån från vägtrafiken bedöms störningen öka med 20%. En 

ökning av den ekvivalenta bullernivån med 4 dBA medför enligt Trafikverket att den 

upplevda bullerstörningen fördubblas. 

 

Beräkningarna är genomförda i programmet SoundPLAN, version 8.0, som är en till-

lämpning av den nordiska beräkningsmodellen enligt ovan.  

 

För maximalnivån från vägtrafiken görs beräkningarna för 5:e högsta maximala ljud-

nivå nattetid med bedömningen att ca 4% av antalet tunga fordon passerar nattetid 22–

06 baserat på trafikräkningen för Norra Storgatan.  

6.1 RIKTVÄRDEN 

6.1.1 BEFINTLIG BOSTADSBEBYGGELSE 

För befintlig bostadsbebyggelse byggda före 1997, utan ny- eller väsentlig ombyggnad 

av väg eller spår, gäller följande riktvärden enligt Naturvårdsverkets publikation ”Rikt-

värden för buller från väg- och spårtrafik vid befintliga bostäder”, oktober 2016, rev 

juni 2017. 

 

Tabell 2. Gällande riktvärden enligt Naturvårdsverkets publikation ”Riktvärden för buller från väg- och spår-

trafik vid befintliga bostäder”.  

Trafikbuller Ekvivalentnivå Maximalnivå 

Buller från väg utomhus vid fasad 

Buller från spår inomhus, natt 

65 dBA 

- 

- 

55 dBA* 

* Motsvarar en utomhusnivå vid fasad på ca 85 dBA. Får överskridas maximalt 1-5 ggr/årsmedelnatt i rum för sömn och vila, 

kl 22-06. 

 

För befintlig bostadsbebyggelse byggd efter 1997 förutsätts att denna är byggd i enlig-

het med då gällande riktvärden för trafikbuller. 
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6.1.2 NYBYGGNAD BOSTÄDER 

Regeringen har föreskrivit om en förordning avseende riktvärden för trafikbuller vid 

planläggning av nya bostäder enligt plan- och bygglagens 2 kap, krav på förebyggande 

av olägenhet för människors hälsa. Förordningen (2015:216) trädde i kraft den 1 juni 

2015. Den 11 maj 2017 beslutade regeringen om en höjning av riktvärdena i ovan 

nämnda förordning. Förordningsändringarna trädde i kraft den 1 juli 2017. 

 

Riktvärdena i trafikbullerförordningen som trädde i kraft den 1 juli 2017 är följande: 

 

Tabell 3. Riktvärden för trafikbuller utomhus. 

Trafikbuller Ekvivalentnivå Maximalnivå 

Utomhus (frifältsvärden) 

 Vid fasad 

 På uteplats* 

 

60 dBA 

50 dBA 

 

 

70 dBA** 

* Om en sådan ska anordnas i anslutning till byggnaden. 

** Om 70 dBA maximal ljudnivå ändå överskrids bör nivån dock inte överskridas med mer än 10 dBA maximal ljudnivå fem 

gånger per timme mellan kl. 06.00 och 22.00. 

I beslutet anges också en höjning av riktvärdena för bostäder om högst 35 kvm till 65 

dBA ekvivalent ljudnivå. 

 

Om riktvärdena ovan ändå överskrids bör minst hälften av bostadsrummen i en bostad 

vara vända mot sida med högst 55 dBA ekvivalentnivå samt 70 dBA maximalnivå natte-

tid kl 22–06. 

 

För maximalnivån utomhus vid fasad finns inget riktvärde i utgångsläget, kopplat till 

riktvärdet 60 dBA ekvivalentnivå. Utomhus finns det dock ett krav på maximalnivån vid 

den tysta sidan. BBR dock har ett krav för maximalnivån inomhus, vilket innebär att 

fönster och fasad ska dimensioneras så att kraven inomhus uppfylls.  

Enligt Boverkets byggregler, BBR, gäller följande krav för trafikbuller inomhus i bostä-

der, ljudklass C. 

 

Tabell 4. Riktvärden för trafikbuller inomhus. 

Trafikbuller Ekvivalentnivå Maximalnivå nattetid 

Inomhus  

I utrymme för sömn, vila och daglig samvaro 

I utrymme för matlagning eller personlig hygien 

 

30 dBA 

35 dBA 

 

45 dBA* 

-- 

* Den maximala ljudnivån inomhus i klass C, 45 dBA, får överskridas högst fem gånger per natt och aldrig med mer än 10 

dBA mellan kl. 22 och kl. 06. 

6.2 RESULTAT OCH UTVÄRDERING 

Resultatet av beräkningarna redovisas i bilaga för nuläge nollalternativ och utrednings-

alternativ i form av utbredningskartor, 2 m över mark, och fasadberäkningar, se bilaga 

1-3. 

 

Beräkningarna vid fasad har dels gjorts vid 6 befintliga bostadshus, dels vid ett urval 

av de nya bostadshus som planeras inom kv Orren. För kv Medborgaren har beräk-

ningar vid fasad gjorts för samtliga planerade bostadshus samt för det nya biblioteket. 

 

Baserat på fasadberäkningarna görs en bedömning av möjligheten att anordna uteplat-

ser som klarar trafikbullerförordningens riktvärden. 
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6.2.1 BEFINTLIGA BOSTÄDER 

Beräkningarna visar att redan i nuläget är trafikbullernivåerna utmed Storgatan höga. 

Till prognosåret 2040 beräknas de ekvivalenta bullernivåerna öka med 0-2 dBA.  

 

Trafiktillskottet från de planerade utbyggnaderna beräknas medför att ekvivalentnivån 

vid fasad ökar med ytterligare någon dBA. Det befintliga bostadshuset vid Hantverkare-

gatan beräknas dock få någon dBA lägre ekvivalentnivåer. 

 

Inget av de befintliga bostadshusen beräknas få ekvivalentnivåer som överstiger rikt-

värde 65 dB. Ingen av de befintliga bostadshusen beräknas utsättas för maximalnivåer 

från järnvägen vid fasad som riskerar medföra att riktvärdet för inomhusnivån, 55 dBA, 

överskrids. 

6.2.2 PLANERAD BEBYGGELSE 

KV ORREN 

Beräkningarna för den planerade bebyggelsen inom kv. Orren visar att riktvärdet för 

ekvivalentnivån vid fasad, 60 dBA, beräknas uppfyllas. Byggnaderna kan uppföras med 

valfri planlösning. 

 

Maximalnivån från väg är höga vid några av byggnaderna, vilket kan ställa krav på 

fönster och fasad för att klara riktvärdet för maximalnivån inomhus nattetid, 45 dBA. 

Maximalnivån från vägtrafiken orsakas av passagen av ett tungt fordon och bedöm-

ningen är att antalet sådana passager nattetid är färre en fem på gatorna kring kvarte-

ret, varför bedömningen är att det inte krävs några åtgärder för att säkra inomhusni-

vån nattetid.  

 

Även maximalnivåerna från järnvägen är höga vid de östligaste fasaderna i kvarteret, 

men inte högre än att det bör räcka med fönster som uppfyller minimikraven, Rw 34 

och Rw+ctr 29, för att riktvärdet för maximalnivån inomhus nattetid, 45 dBA, ska kla-

ras. 

 

Uteplatser vid enfamiljshusen i kvarterets västra delar bör placeras bort från gatorna, 

på insidan av husen. Vid huset närmast korsningen Kvarngatan/Bangatan (inringad i 

bilden) kan t ex lokal skärm vid uteplats krävas om inte huset kan placeras så att ute-

platsen hamnar på insidan.  

 

Vid flertalet av flerfamiljshusen beräknas det inte medföra några problem att anordna 

uteplatser i form av balkonger. Vid trevåningshuset i sydöst bör dessa i så fall dock 

placeras på insidan av husen och inte ut mot Kvarngatan. Vid femvåningshuset kom-

mer emellertid riktvärdena för uteplats att överskridas vid fasaderna mot öster.  
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Figur 13. Planerad bebyggelse 

 

Kv Orren 

Lila - enbostadshus 

Gula – flerbostadshus 

 

Kv Medborgaren 1 

Turkos – äldreboende 

Grön – trygghetsboende 

Rosa -  bibliotek 

 

 

Figur 12. Risk för överskridna riktvärden på uteplats. 
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KV MEDBORGAREN 1 

Beräkningarna för den planerade bebyggelsen inom kv Medborgaren 1 visar att riktvär-

det för ekvivalentnivån vid fasad, 60 dBA, klaras nästan överallt.  

 

Om varje enskild lägenhet är mindre än 35 kvm är riktvärdet 65 dBA ekvivalentnivå vid 

fasad vägledande, vilket klaras överallt. För gemensamma utrymmen som samlings-

rum, matsal mm större än 35 kvm gäller riktvärdet 60 dBA vid fasad, vilket medför att 

åtgärder krävs. 

 

Vid fasaderna på äldreboendet mot Norra Storgatan, samt vid hörnhusets fasad mot 

Mejerigatan, beräknas dock riktvärdet, Leq 60 dBA överskridas med 1-2 dBA. 

  

Även maximalnivåerna från vägtrafik, och maximalnivåerna från järnvägen, är höga vid 

fasaderna ut mot Norra Storgatan och Mejerigatan. Då antalet passager av tunga for-

don nattetid överstiger 5, ställs krav på fönster och fasaders dämpning för att klara 

riktvärdet för inomhusnivån, 45 dBA, se nedan under kap 6.3. Antalet passager av 

godståg nattetid uppgår idag till ca 5 passager nattetid. Antalet godståg vid prognos-

året 2040 är samma som idag, men hur dessa fördelar sig över dygnet är okänt. 

 

För äldreboendet kan uteplatser placeras på insidan av byggnaderna, som balkonger 

på varje våningsplan och/eller som en gemensam uteplats i markplan. 

 

Även vid trygghetsboendet i nordvästra delen av området är maximalnivåerna från väg-

trafiken höga mot Hantverkaregatan och Norra Storgatan. På Hantverkargatan bedöms 

emellertid antalet passager av tunga fordon nattetid vara i princip obefintliga och mot 

Norra Storgatan är nivåerna inte högre än att det räcker med fönster som klarar mini-

mikravet, Rw 34 och Rw+ctr 29 båda talen ska vara uppfyllda, för att riktvärdet för 

maximalnivån inomhus ska klaras.  

 

Bullernivåerna vid i princip samtliga fasader vid trygghetsboendet ligger dock på nivåer 

som överskrider trafikbullerförordningens riktvärden för uteplats. 

6.3 ÅTGÄRDER 

Omfattning av åtgärder bestäms närmare i samband med bygglov då utformning och 

placering av den nya bebyggelsen har preciserats.  

6.3.1 KV ORREN 

De planerade utbyggnaderna inom kv Orren beräknas i stort sett klara samtliga gäl-

lande riktvärden för ny bostadsbebyggelse.  

 

Vid några av husen beräknas dock riktvärdena för uteplats överskridas. För enbostads-

huset i sydväst kan byggnadens placerings ändras så att uteplats hamnar på insidan. 

Alternativt kan lokal skärm vid uteplats, eller skärm mot vägen, anläggas. 

 

Vid flerfamiljshusen i sydöst, trevånings- och femvåningshusen, kan inte den huvud-

sakliga uteplatsen utgöras av balkonger mot Kvarngatan och järnvägen.  

 

För trevåningshuset kan emellertid balkonger placeras på insidan av huset, alternativt 

kan en gemensam bullerskyddad uteplats anordnas. 

 

För femvåningshuset föreslås en gemensam uteplats i markplan, där riktvärdena för 

uteplats klaras, anordnas. Balkonger vid varje lägenhet kan då utgöra ett komplement 

till denna.  
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6.3.2 KV MEDBORGAREN 1 

I kv Medborgaren 1 klaras inte riktvärdet för ekvivalentnivån vid fasad, 60 dBA vid 

äldreboendet fasader, dock klaras riktvärdet för små bostäder, max 35 kvm. Såväl 

Norra Storgatan som järnvägen bidrar till ekvivalentnivån vid fasad med i stort sett lik-

värdiga nivåer.  

 

Möjlighet att anordna gängse skärmande åtgärder vid fastigheten finns inte och be-

gränsas till åtgärd på fasad. Med lokala skärmar framför fönstren, se exempel nedan, 

kan man öppna fönstret för att vädra och ändå klara riktvärdena för inomhusnivån. 

 

Figur 14. Exempel på åtgärd i form av lokal skärm framför fönster, på fasad. 

 

En annan tänkbar åtgärd som har prövats är att anordna skärm utmed järnvägen, se bi-

laga 4. 

 

Beräkningarna visar att med en två m hög skärm, höjd över räls överkant (rök), place-

rad ungefär i fastighetsgräns mot järnvägen, ca 5-7 m från spårmitt, kan man komma 

ner till 60 dBA vid äldreboendets fasader ut mot Norra Storgatan och järnvägen. Skär-

men ska vara absorberande och ha en ytvikt på minst 15 kg/kvm. Exakt placering, ut-

bredning och utformning studeras närmare i samband med bygglov. Samråd bör hållas 

med Trafikverket i egenskap av infrastrukturägare av järnvägen. 

 

 

Figur 15. Förslag till skärm utmed järnvägen, placerad i fastighetsgräns. 
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Maximalnivåerna vid fasad ut mot Norra Storgatan och Mejerigatan är höga även med 

skärm mot järnvägen, vilket ställer krav på fönster och fasadens dämpning för att klara 

riktvärdet för inomhusnivån nattetid. 

 

Högsta maximalnivå från vägtrafiken, som är dimensionerande, är 76 dBA. Krav på 

fönstrens dämpning är därmed Rw 39 och Rw+ctr 34 dB, båda talen ska vara uppfyllda. 

Väggar och ventiler ska ha Rw samt Rw+ctr som är 10 dB högre. 

 

Vid trygghetsboende klaras inte riktvärdena för uteplats, 50 dBA ekvivalentnivå och 70 

dBA maximalnivå, t ex vid balkonger, vare sig utan eller med skärmen mot järnvägen. 

Om uteplatser ska anordnas byggs förslagsvis en gemensam bullerskyddad uteplats, 

till vilken eventuella balkonger utgör ett komplement. 
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7 RISKUTREDNING 

Riskanalysen avser olycksrisker som hänger samman med den nära lokaliseringen intill 

järnvägssträckningen och transporterna av farligt gods som sker på denna. 

 

Riskanalysen besvarar följande centrala frågeställningar: 

• Hur påverkas området av järnvägssträckningen och transporter av farligt 

gods som transporteras där? 

• Vilka åtgärder eller begränsningar krävs för att möjliggöra genomförandet 

av olika typer av etablering inom området? 

 

Studien omfattar inte luftföroreningar, buller, vibrationer, elektromagnetisk strålning 

eller markföroreningar.  

7.1 TILLGÄNGLIGT UNDERLAG 

• Startmöte med Bjuvs kommun, 2021-09-06 

 

7.2 METOD 

Arbetet genomförs i följande steg:  

• Inventering och informationsinsamling: Topografi, farligt gods som fraktas etc.  

• Beräkning av riskmåttet individrisk och samhällsrisk. Detta innefattar bedöm-

ning av de identifierade riskernas omfattning och frekvens.  

• Bedömning och översiktlig beskrivning av osäkerheter som är kopplade till be-

dömningen av riskerna.  

• Värdering av de bedömda riskerna görs enligt riktlinjer i RIKTSAM (Länsstyrel-

sen i Skåne län, 2007). 

• Förslag på riskreducerande åtgärder. Riskreducerande åtgärder värderas över-

siktligt utifrån effektivitet i förhållande till kostnad. 

• Utifrån resultatet från ovanstående delmoment anges om en speciell planut-

formning eller speciella planbestämmelser behövs och vad dessa i så fall bör 

innehålla. 

 

Riskanalysmetoden för beräkning av individ- och samhällsrisk bygger på datoriserade 

beräkningsmodeller med syfte att ge bästa möjliga beslutsunderlag.  

Riskerna värderas utifrån de acceptanskriterier som föreslås i RIKTSAM. Det avslutande 

momentet beskriver på vilket sätt riskhänsyn ska eller bör visas i den fortsatta plane-

ringen.  

7.3 DEFINITIONER 

Risk Begreppet risk omfattar sannolikheten för att en händelse ska ske och 

konsekvenserna av denna händelse.  

 

Individrisk Individrisk anger sannolikheten för att en enskild individ ska omkomma 

eller skadas inom eller i närheten av ett system, det vill säga sannolik-

heten för att en person som befinner sig på en specifik plats omkommer 

under ett år. Denna person kommer (enligt definitionen av platsspecifik 

individrisk) inte förflytta sig, trots tecken på att det är olämpligt att stå 

kvar (exempelvis om det börjar lukta obehagligt, om brand syns eller om 

myndigheter spärrar av ett område). Riskmåttet är ett fiktivt riskmått i 

den bemärkelsen att ingen hänsyn tas till huruvida människor vistas på 

aktuell plats eller ej, eller hur lång uppehållstid som är aktuell. 
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Samhällsrisk Samhällsrisken är ett mått på risken för en population. Samhällsrisken 

anger sannolikheten för ett visst antal förolyckade inom ett specifikt om-

råde.  

 

7.4 PRINCIPER FÖR RISKVÄRDERING 

7.4.1 ALLMÄNNA PRINCIPER FÖR RISKVÄRDERING  

Värdering av risker har sin grund i hur man upplever riskerna. Som allmänna utgångs-

punkter för värdering av risk är följande fyra principer vägledande (Räddningsverket, 

1997):  

• Rimlighetsprincipen: Om det med rimliga tekniska och ekonomiska medel 

är möjligt att reducera eller eliminera en risk skall detta göras.  

• Proportionalitetsprincipen: En verksamhets totala risknivå bör stå i pro-

portion till den nytta, i form av exempelvis produkter och tjänster, verksam-

heten medför.   

• Fördelningsprincipen: Riskerna bör, i relation till den nytta verksamheten 

medför, vara skäligt fördelade inom samhället.   

• Principen om undvikande av katastrofer: Om risker realiseras bör detta 

hellre ske i form av händelser som kan hanteras av befintliga resurser än i 

form av katastrofer.   

 

Riskvärderingen gör ett ställningstagande kring huruvida riskerna kan anses vara tole-

rabla, tolerabla med restriktioner eller inte tolerabla. Denna princip beskrivs översikt-

ligt i nedanstående figur. 

 

Figur 16. Princip för uppbyggnad av riskvärderingskriterier (Räddningsverket, 1997). 

 

Riskvärdering kan genomföras med både kvalitativ och kvantitativ utgångspunkt. Även 

om principen för riskvärdering ovan är kvalitativ till sin utformning, är det möjligt att 

överföra grundtanken till även kvantitativa riskvärderingar.  

Följande riskvärderingsprinciper har föreslagits gälla för såväl transporter av farligt 

gods som för samhällsplaneringen i övrigt i rapporten Värdering av risk (Räddnings-

verket, 1997): 
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INDIVIDRISK 

• individrisknivåer på 10
-5

 per år som övre gräns för område där risker under 

vissa förutsättningar kan tolereras  

• individrisknivåer på 10
-7

 per år som övre gräns för område där risker kan 

anses som små 

• området däremellan kallas ALARP-område, från engelskans ”as low as reso-

nable practicable”, där rimliga riskreducerande åtgärder ska vidtas 

 

Inom ALARP-området kan risknivåerna vanligen betraktas som acceptabla under förut-

sättningar att riskreducerande åtgärder genomförs i den utsträckning det är möjligt, 

ekonomiskt, planeringsmässigt och tekniskt. 

 

SAMHÄLLSRISK 

För samhällsrisk föreslås följande kriterier av DNV: 

• Övre gräns där riskerna under vissa förutsättningar anses som acceptabla: 

F=1×10–4 per år för N=1 med lutningen på F/N-kurva -1. 

• Övre gräns där risker anses vara acceptabla: 

F=1×10–6 per år för N=1 med lutningen på F/N-kurva -1. 

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

1717. 

 

 

Figur 17. Av DNV föreslagna samhällsriskkriterier (Räddningsverket, 1997) 

Området mellan den övre och undre gränsen är det så kallade ALARP-området.  

 

Det är viktigt att poängtera att principerna är ett förslag och att det idag i Sverige inte 

finns några riskvärderingsprinciper som fastställts.   
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7.4.2 RIKTLINJER FÖR RISKVÄRDERING REGIONALT OCH LOKALT  

LÄNSSTYRELSERNA I SKÅNE, STOCKHOLM OCH VÄSTRA GÖTALAND 

Länsstyrelserna i Skåne, Stockholm och Västra Götaland har tagit fram ett gemensamt 

dokument, Riskhantering i detaljplaneprocessen (Länsstyrelserna Skåne, Västra Götal-

and och Stockholm, 2006). I denna anges att en riskanalys ska upprättas vid den hän-

delse att bebyggelse planeras på ett avstånd av mindre än 150 meter från en transport-

led för farligt gods. Inga fastslagna kriterier finns för hur stor den acceptabla risken är.   

LÄNSSTYRELSEN I SKÅNE 

Länsstyrelsen i Skåne län fastställde i maj/juni 2007 en vägledning avseende värdering 

av risker längs transportleder för farligt gods (RIKTSAM, lst rapport 2007:6). Förslaget 

är delvis utarbetat av Øresund Safety Advisers AB, numera Tyréns AB, på Länsstyrel-

sens uppdrag. 

RIKTSAM anger att: 

• Småhusbebyggelse (B), kontor i ett plan (K) samt Handel (H) kan normalt ac-

cepteras utan vidare utredning på ett avstånd av 70 meter från transportle-

den. På närmare avstånd krävs en utredning enligt RIKTSAM (se nedan). 

• Flerbostadshus, kontor, vård, skola kan normalt accepteras utan vidare ut-

redning på ett avstånd av 150 meter från transportleden. På närmare av-

stånd krävs en utredning enligt RIKTSAM (se nedan). 

 
Figur 18. RIKTSAM:s rekommendationer avseende avstånd. Vid avvikelse krävs analys. 
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Enligt RIKTSAM bör placeringen av småhusbebyggelse, kontor i ett plan, centrum samt 

handel kunna bedömas tolerabel om följande kombination av kriterier uppfylls: 

• Den probabilistiska riskanalysen kan påvisa att individrisken understiger 10
-

6

 per år. 

• Den deterministiska analysen kan påvisa att tillskottet av oönskade händel-

ser reduceras eller elimineras av förhållandena på platsen eller efter åtgär-

der. 

 

För bostäder (flerbostadshus, kontor, vård, skola) gäller att i händelse att avståndet till 

transportleden för farligt gods understiger 150 meter kan etableringen ändå bedömas 

som tolerabel om följande kombinationer av kriterier uppfylls:  

• Den probabilistiska riskanalysen kan påvisa att individrisken understiger 10
-7

 per 

år.   

• Den probabilistiska riskanalysen kan påvisa att samhällsrisken understiger 10
-5

 per 

år där N=1 och 10
-7

 per år där N=100.   

• Den deterministiska analysen kan påvisa att tillskottet av oönskade händelser redu-

ceras eller elimineras av förhållandena på platsen eller efter åtgärder.   

 

Förutom ovanstående kriterier anges i RIKTSAM även att ett avstånd om 30 meter bör 

hållas mellan närmsta räl och hårda konstruktioner. Inom detta avstånd anges parke-

ring, odling, friluftsområde, trafik och tekniska anläggningar vara lämpligt.  

 

7.4.3 APPLICERAD RISKVÄRDERING I DENNA RISKANALYS  

Sverige saknar nationellt fastställda kriterier avseende hur risker ska värderas. Praxis 

samt det dokument som kommer närmast nationella kriterier är Värdering av risk, pub-

licerad av dåvarande Räddningsverket 1997, nuvarande Myndigheten för samhälls-

skydd och beredskap (MSB).  

 

Tyréns AB avser att basera denna riskanalys på riskvärderingskriterierna presenterade 

av Länsstyrelsen i Skåne i Riktlinjer för riskhänsyn i samhällsplaneringen (2007), vilka 

presenterats ovan. 
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8 RISKIDENTIFIERING 

De risker som identifierats (och som ingår i denna utredning) är: 

 

• Olycka med farligt gods på järnväg 

8.1 FARLIGT GODS 

Farligt gods-transporter kan innehålla en mängd olika ämnen vars fysikaliska och ke-

miska egenskaper varierar. Gemensamt är riskerna kring ämnenas inneboende egen-

skaper, som kan komma att påverka omgivningen vid en trafikolycka eller annan 

olycka under transporten.  

För transporter av farligt gods på järnväg finns ett särskilt regelverk (MSBFS 2016:9: 

Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps föreskrifter om transport av farligt 

gods av järnväg, RID-S). Föreskrifterna reglerar bland annat förpackning, märkning och 

etikettering, vilka mängder som tillåts samt vilken utbildning involverade aktörer behö-

ver. Allt för att undvika tillbud och olyckor. 

8.2 JÄRNVÄGEN 

Järnvägen har modern standard med fjärrblockering (andra tåg blockeras från att 

komma in på samma delsträcka) och ATC (Automatic Train Control - ett elektroniskt 

och automatiskt tågstyrningssystem, samlingsnamn för olika säkerhetssystem för järn-

väg som kraftigt minskar risken för olyckor som orsakas av handhavandefel. 

 

I trafikprognoser räknar Trafikverket med att det kommer passera 16,1 godståg per 

dygn på den aktuella sträckan förbi planområdet år 2040 (Trafikverket, 2020). Denna 

siffra används därför i beräkningarna. 

 

Trafikverket rekommenderar ett avstånd om 30 meter (räknat från spårmitt på närm-

aste spår) mellan järnväg och bostäder (Trafikverket, 2019). Eftersom avstånd till de 

aktuella planområdena överstiger 30 meter uppfylls detta krav.  
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9 RISKANALYS 

9.1 TRANSPORT AV FARLIGT GODS 

För att genomföra en analys av riskerna som är kopplade till transporter av farligt gods 

behövs information om den aktuella järnvägen samt om vilken sort och hur mycket far-

ligt gods som transporteras på den. Nedan följer en genomgång av tillvägagångssättet 

som använts för att ta fram denna information.  

9.1.1 FÖRDELNING AV FARLIGT GODS 

För att bedöma fördelningen av de olika farligt gods-klasserna används nationell sta-

tistik (Trafikanalys, 2019) samt information från den kartläggning som Räddningsver-

ket (nuvarande MSB) genomförde 2006. Den nationella statistiken är hämtad för åren 

2000–2018. Kartläggningen som Räddningsverket genomförde är hämtad för Skåneba-

nan, men gäller enbart för september 2006. Statistiken som används återspeglar inte 

med säkerhet förhållandena på Skånebanan i dag men ger en indikation om fördel-

ningen av farligt gods-klasser. Statistiken används bara för att bedöma fördelningen av 

farligt gods-klasser och inte för att bedöma den totala mängden farligt gods som pas-

serar planområdet. Statistiken presenteras i Tabell 5. Fördelningarna används i beräk-

ningarna för att bedöma individrisken vid olika avstånd. Den nationella fördelningen 

används i känslighetsanalysen. 

 

Tabell 5 – Fördelning av farligt gods-klasser baserat på statistik från Trafikanalys (2019) samt 

Räddningsverket (2006).  

RID-klass Ämne Nationell statistik från 

Trafikanalys (%) 

Skånebanan 

2006 (%) 

1 Explosiva ämnen och 

föremål 

0 % 0 % 

2 Komprimerade, kon-

denserade eller un-

der tryck lösta gaser 

30 % 19 % 

3 Brandfarliga vätskor 33 % 21 % 

4.1 Brandfarligt fast 

ämne 

1 % 0 % 

4.2 Självantändande 

ämne 

2 % 0 % 

4.3 Ämne som utvecklar 

brandfarlig gas vid 

kontakt med vatten 

5 % 0 % 

5.1 Oxiderande ämne 14 % 6 % 

5.2 Organisk peroxid, 

antingen i fast eller 

flytande form 

1 % 0 % 

6.1 Giftig substans som 

troligen kan orsaka 

allvarlig ohälsa eller 

död 

2 % 1 % 

6.2 Smittfarligt ämne 0 % 0 % 

7 Radioaktiva ämnen 0 % 0 % 

8 Frätande ämne 13 % 49 % 

9 Övriga farliga ämnen 0 % 5 % 
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9.1.2 TOTAL MÄNGD FARLIGT GODS 

Trafikverket (2020) anger i prognos att antalet godståg på aktuell del av Skånebanan 

år 2040 kommer att vara cirka 16,1 stycken per dag. Det förs inte kontinuerlig statistik 

över hur mycket eller vilken sorts farligt gods som transporteras på aktuell sträckning. 

Det finns inte heller någon prognos för framtiden. I beräkningarna antas en vagn per 

godståg medföra farligt gods. För att hantera osäkerheten i detta antagande har det 

totala antalet godståg ökats i känslighetsanalysen, vilket också medför att antalet vag-

nar som medför farligt gods ökar.  

9.2 INDIVIDRISK 

Beräkningarna baseras på den metodik som användes och med utgångspunkt i de an-

taganden som gjordes vid framtagandet av RIKTSAM samt med justeringar enligt be-

skrivning i beräkningsbilaga (bilaga 5) till denna rapport. I beräkningarna används för-

delning av farligt gods enligt Räddningsverket (2006). Med antaganden enligt tidigare 

avsnitt, information om olika olyckors konsekvensområde, fördelningen av transporte-

rat gods i olika klasser samt det förväntade antalet olyckor med vagnar som medför 

farligt gods kan individrisken utomhus beräknas. 

 

Detaljerad analys och beräkningar för farligt gods-olyckor presenteras i Bilaga 5. Beräk-

nade sannolikheter för en farlig godsolycka på Skånebanan presenteras i Tabell 6. 

 

Tabell 6 –Beräknad sannolikhet för en farligt gods-olycka på Skånebanan.  

 Skånebanan 

Sannolikhet för farligt gods-olycka [per år] 4,35*10
-4

  

 

Resultatet för beräkningarna av individrisken presenteras i Figur 19.  

 

 

 

Figur 19 - Beräknad  individirisk som funktion av avståndet från närmsta räl på Skånebanan. 

Beräkningarna visar att individrisken understiger 10
-7 

per år cirka 25-30 meter från 

närmsta räl. Det innebär att riskerna på de planerade planområdena understiger 10
-7 
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per år och kan accepteras (förutsatt att samhällsrisken också är på en acceptabel nivå) 

men att lämpliga riskreducerande åtgärder ska införas för att visa på god planering i 

enlighet med RIKTSAM.  

 

9.3 RISKNIVÅERNA INOM BJUVS TÄTORT 

I bilderna nedan presenteras risknivåerna visuellt. Eftersom risknivån är lägre än 10
-5

 

per år redan i direkt anslutning till järnväg saknas röd zon.
 

Den orangezonen visar risk-

nivån 10
-6

-10
-7

 per år (0~30 meter från järnvägen) och den gröna ytan visar risknivån 

lägre än 10
-7 

per år (>30 meter).  

Viktigt att beakta vid användning av figurerna nedan är att det i programmet inte går 

att specificera vilka spår som användes för farligt gods. Mest troligt går det endast far-

ligt gods på spåren för genomfartstrafik vilket skulle innebära att såväl orange som 

grön-zon inte är riktigt lika långt söderut som i figur 20 och figur 21.  

 

 

Figur 20. Orange markering visar område där risknivån överstiger 10-7 per år och grön markering visar om-
råde där individrisken understiger 10-7 per år. 
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Figur 21. Orange markering visar område där risknivån överstiger 10-7 per år och grön markering visar om-

råde där individrisken understiger 10-7 per år. 
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9.4 SAMHÄLLSRISK 

Beräknad samhällsrisk ligger under kriterierna i RIKTSAM. Det innebär att risken kan 

accepteras om rimliga riskreducerande åtgärder införs.  

I beräkningarna har konservativa antaganden gjorts avseende persontäthet i området. 

Exempelvis har befolkningstätheten inom ett 1km
2 

stort område runt planområdena an-

tagits högre än de uppgifter som finns att hämta på SCBs hemsida. 1627 personer 

/km
2

 enligt statistiken år 2021 och i beräkningarna har en befolkningstäthet under 

dagtid antagits till 2500 personer /km
2

 och under nattetid 2000 personer /km
2

 i områ-

det mer än 30 meter från järnvägen. I området närmast spåren (0-30 meter) antas be-

folkningstätheten vara lägre och i beräkningarna har den antagits till 50 personer/km
2

 

nattetid och 300 personer/km
2

 dagtid. 

Enligt SCBs prognos så förväntas befolkningen i Bjuvs kommun inte öka avsevärt fram 

till 2070 (15681 år 2021 till 18 000 år 2070).( SCB, 2021:1)  

9.5 KÄNSLIGHETSANALYS  

Vid beräkning av individrisk krävs en stor rad indata som genererar en hel del osäker-

het. För att ta viss hänsyn till det har Monte Carlo-simuleringar använts med 10 000 

iterationer där olika indata används baserat på sannolikheten för att olika scenarion in-

träffar (ex. vilken typ av farligt gods som släpps ut, vindriktning etc.).  

 

För att ta ytterligare hänsyn till osäkerheterna har ytterligare beräkningar genomförts, 

en beräkning där antalet godståg fördubblats jämfört med prognosen för år 2040 samt 

en beräkning där fördelningen av farligt gods som bygger på statistik från hela landet 

för åren 2000-2018 använts. I båda dessa beräkningar är resultaten sådant att riskni-

vån på de aktuella planområdena understiger 10
-7 

per år. 

9.6 RISKREDUCERANDE ÅTGÄRDER 

Eftersom risknivåerna på de aktuella planområdena är acceptabla enligt kriterierna i 

RIKTSAM ska de riskreducerande åtgärder som föreslås särskilt ställas utifrån ett kost-

nads/nytto- perspektiv.  

 

Följande riskreducerande åtgärder rekommenderas (ej krav) för att visa på god plane-

ring: 

• Fasader på hus som vetter mot järnvägen på fastigheten XXX utförs i obränn-

bart material (förhindrar antändning av fasad vid olyckor som leder till ex. 

BLEVE eller större bränder).  

• Möjlighet till utrymning (ej krav på formell utrymningsväg) för de som befinner 

sig i byggnaderna ska finnas på fasad som ej vetter mot järnvägen (möjliggör 

utrymning från byggnaden om det skulle vara stor påverkan utanför byggna-

derna på de delar som vetter mot järnvägen. Ex skulle kunna vara pölbrand, jet-

flamma etc).  

• Central avstängningsbar ventilation (förhindrar giftiga gaser att ta sig in i bygg-

naderna).  
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10 SLUTSATS MED ÅTGÄRDSFÖRSLAG  

Utifrån genomförd analys med resultat från genomförda beräkningar är bedömningen 

att riskerna kopplade till farligt gods på järnväg kan accepteras för planerade bostäder 

om följande riskreducerande åtgärder övervägs (rekommendationer, ej krav) i det kom-

mande arbetet: 

 

• Fasader på hus som vetter mot järnvägen på utförs i obrännbart material (för-

hindrar antändning av fasad vid olyckor som leder till ex. BLEVE eller större 

bränder).  

• Möjlighet till utrymning (ej krav på formell utrymningsväg) för de som befinner 

sig i byggnaderna ska finnas på fasad som ej vetter mot järnvägen (möjliggör 

utrymning från byggnaden om det skulle vara stor påverkan utanför byggna-

derna på de delar som vetter mot järnvägen. Ex skulle kunna vara pölbrand, jet-

flamma etc).  

Central avstängningsbar ventilation (förhindrar giftiga gaser att ta sig in i byggna-

derna). 
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11 SAMMANTAGNA SLUTSATSER  

Den planerade exploateringen förväntas inte ge några trafikala problem med avseende 

på framkomlighet, tillgänglighet och trafiksäkerhet varken för linjetrafik, oskyddade- 

eller motortrafikstrafikanter.  

 

Utredningen har fastslagit att det är möjligt att placera en ny in- och utfart till kvarteret 

Medborgaren 1 mot både Hantverkaregatan och mot Mejerigatan utan att några nega-

tiva följer på trafiken. Väljs alternativet med in- och utfart mot Hantverkaregatan kom-

mer detta dock innebära begränsningar i möjlig utformning av gatan i anslutning till 

torget.  

 

Utredningen föreslår trafiksäkerhetshöjande åtgärder på Mejerigatan, Hantverkarega-

tan samt Norra Storgatan vars främsta syfte är att förbättra tillgängligheten för oskyd-

dade trafikanter i området med särskild hänsyn till barn och äldre. Åtgärderna är i 

form av avsmalning, hastighetssäkring och gångfartsområde.  

 

Bullerutredningen visar att riktvärdet för ekvivalentnivån vid fasad vid ny bostadsbe-

byggelse, 60 dBA, klaras i stort sett överallt, och att riktvärdet för små bostäder, max 

35 kvm, klaras överallt. Riktvärdena för uteplats, 50 dBA ekvivalentnivå och 70 dBA 

maximalnivå klaras dock inte vid vissa av de planerade bostadshusen i kv Orren eller 

vid trygghetsboende i kv Medboragen 1. Maximalnivåerna är bitvis höga, vilket ställer 

krav för att klara BBRs riktvärden för inomhusnivåerna. 

 

Då riktvärdet för ekvivalentnivån vid fasad inte klaras vid äldreboendet inom Medbor-

garen 1 (med undantag för bostäder om max 35 kvm) krävs åtgärd i utemiljön, till ex-

empel skärmande åtgärd på fasaden eller skärm utmed järnvägen. För att säkra att 

riktvärdet för maximalnivån inomhus klaras mot Norra Storgatan ställs krav på fönster 

och fasadens dämpning. 

 

Vid vissa flerbostadshus inom kv. Orren och vid trygghetsboendet i kv. Medborgaren 1 

kan gemensam bullerskyddad uteplats anordnas som ett komplement till enskilda ute-

platser/balkonger, i den mån uteplatser ska anordnas, så att kraven för uteplats i tra-

fikbullerförordningen klaras. 

 

Vilka bullerskyddsåtgärder som avses genomföras och omfattning av dessa studeras 

närmare i samband med bygglov då utformning och placering av den nya bebyggelsen 

har preciserats. 

 

Utifrån genomförd riskanalys med resultat från genomförda beräkningar är bedöm-

ningen att riskerna kopplade till farligt gods på järnväg kan accepteras för planerade 

bostäder om ett antal riskreducerande åtgärder genomförs.  
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BILAGA - BERÄKNINGAR 

Med grund i indelningen av farligt gods i olika klasser kan man härleda vilka konsekvenser 

som kan antas ske vid olycka med utsläpp av olika farligt gods-klasser. Brandfarliga vätskor 

(klass 3) kan strömma ut, breda ut sig på marken och bilda vätskepölar. Beroende av 

vätskans flyktighet kommer avdunstningen att gå olika fort. Brand kan uppstå både direkt 

eller genom en fördröjning. Antänds en vätskepöl uppstår en pölbrand. I Tabell 1 redovisas 

de representativa skadehändelser som användes vid framtagandet av RIKTSAM- Riktlinjer för 

riskhänsyn i samhällsplaneringen i Skåne Län.  

 

Tabell 1 - Representativa skadehändelser och skador för olika farligt gods-klasser. B = brännbart, G = giftigt, F = 

frätande. (Øresund Safety Advisers AB, 2004) 

Farligt 

gods-klass 

Ämne Typ av gods Skadehändelse Skada 

1 Explosiva 

ämnen  

Explosivämne Detonation Tryck 

2 Gaser Tryckkondenserad 

gas, B 

UVCE* Brännskada och 

tryck 

2 Gaser Tryckkondenserad 

gas, B 

BLEVE** Brännskada 

2 Gaser Tryckkondenserad 

gas, B 

Jetflamma Brännskada 

2 Gaser Tryckkondenserad 

gas, G  

Giftmoln Giftigt 

3 Brandfarliga 

vätskor 

Vätska, B Pölbrand (direkt) Brännskada 

3 Brandfarliga 

vätskor 

Vätska, B Pölbrand 

(fördröjd) 

Brännskada 

3 Brandfarliga 

vätskor 

Vätska, B och G Pölbrand (direkt) Brännskada och 

giftigt 

3 Brandfarliga 

vätskor 

Vätska, B och G Pölbrand 

(fördröjd) 

Brännskada och 

giftigt 

3 Brandfarliga 

vätskor 

Vätska, B och G Giftmoln Giftigt 

6 Giftiga ämnen Vätska, G Giftmoln Giftigt 

8 Frätande ämne Vätska, F Stänk från 

vätska 

Frätskada 

* Unconfined Vapor Cloud Explosion 

** Boiling Liquid Expanding Vapor Explosion 

 

Beräkningar av konsekvenserna från dessa representativa scenarier genomfördes i samband 

med att RIKTSAM togs fram och fastställdes. För var och ett av dessa representativa scenarier 

genomfördes beräkningar med olika typämnen för att komma fram till ett dimensionerande 

konsekvensavstånd. Beräkningarna genomfördes med 10 000 stycken iterationer, för att 

variera vindhastigheter, hålstorlekar för utsläpp och så vidare. Det dimensionerande 

avståndet fastställdes som det avstånd som understegs i 80 % av fallen.  

  



Tabell 2 - Dimensionerande avstånd för representativa scenarier för olika skadehändelser vid transport av farligt 

gods. B=brännbart, G=giftigt, F = frätande.( Øresund Safety Advisers AB, 2004) 

Farligt gods-

klass 

Typ av gods Skadehändelse Dimensionerande 

avstånd 

1 Explosivämne Detonation 110 

2 Tryckkondenserad 

gas, B 

UVCE, 

gasmolnexplosion 

20 

2 Tryckkondenserad 

gas, B 

BLEVE 150 

2 Tryckkondenserad 

gas, B 

Jetflamma 25 

2 Tryckkondenserad 

gas, G 

Giftmoln 150 

3 Vätska, B Pölbrand, direkt 30 

3 Vätska, B Pölbrand, fördröjd 50 

3 Vätska, B, G Pölbrand, direkt 30 

3 Vätska, B, G Pölbrand, fördröjd 50 

3,6 Vätska, B, G Giftmoln 110 

8 Vätska, F Frätande stänk 5 

 

Figur 1- Fördelning över dimensionerande avstånd vid varierande parametrar för representativa scenarier för olika 

skadehändelser. Totalt 10000 simuleringar ligger till grund för redovisningen. (Øresund Safety Advisers AB, 2004) 

BERÄKNING AV SANNOLIKHET FÖR OLYCKA MED FARLIGT GODS PÅ SKÅNEBANAN 

Sannolikheten för olycka beror bl.a. av antalet transporter med farligt gods på Skånebanan. 

Frekvensen som anges längst ned i Tabell 3 anger det förväntade antalet olyckor med farligt 

gods-transporter utan läckage av farligt gods. Sannolikheten för läckage och vidare 

olycksförlopp beaktas i individriskberäkningarna. Det förväntade antalet olyckor beräknas 

med hjälp av modell framtagen av Fredén (2001).    
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Tabell 3 – Beräkningsunderlag för Skånebanan 

Sträcka 2150 m(representativ järnvägssträcka 

genom Bjuv) 

Antal godståg per dag (2040) 16,1 

Antal vagnar per tåg 29 

Andel vagnar med farligt gods 3,4 % 

Förväntade antalet farligt gods-olyckor 

per år 

4,53*10
-4 

* Trafikverket (2019) 

INDIVIDRISK 

Beräkningar och antaganden är i huvudsak de som redovisas i Øresund Safety Advisers 

rapport Riktlinjer för riskhänsyn i samhällsplaneringen (avseende transport av farligt gods på 

väg och järnväg), Bilaga A, Riskanalys som togs fram på uppdrag av Länsstyrelsen i Skåne 

(Øresund Safety Advisers AB, 2004). 

 

Följande justeringar av antaganden har utförts: 

 

• Justering av sannolikheten för farligt gods olycka för individrisk (se avsnitt om 

frekvensjustering nedan). 

• Justering av sannolikheten att planområdet drabbas av ett utsläpp av giftig gas. 

Sannolikheten har justerats till en tredjedel då det bedöms troligare att gasen sprids i 

en viss riktning än att den sprids likvärdigt i samtliga vindriktningar.  

• Justering av sannolikheten för en BLEVE. Sannolikheten antas i nuvarande modell 

utgöra en procent av sannolikheten för en jetflamma. BLEVE bedöms alltså ske som 

en följd av jetflamma.  

• Justering av konsekvensavstånd för BLEVE. Konsekvensavståndet har justerats i 

enlighet med beräkningar i Yellow Book från TNO (2005).  

FREKVENSJUSTERING KOPPLAT TILL KONSEKVENSAVSTÅND 

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

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

specifik sträcka förbi planområdet. Denna justeras sedan för respektive klass baserat på 

konsekvensavståndet. 

 

Olycksfrekvensen förändras utifrån följande formel: 

 

𝐹𝑟𝑒𝑘𝑣𝑒𝑛𝑠 𝑓ö𝑟 𝑠𝑐𝑒𝑛𝑎𝑟𝑖𝑜 = 𝑓𝑟𝑒𝑘𝑣𝑒𝑛𝑠𝑒𝑛 𝑓ö𝑟 𝑜𝑙𝑦𝑐𝑘𝑎 𝑣𝑖𝑑 

 

Beräkning av samhällsrisk 

Samhällsriskberäkningarna utförs på ett 1 km2 stort område med aktuella planområden i centrum.  

 

Bakgrundspopulationen är baserad på statistik från SCB (SCB, 2021:2) 

 

Tabell C 1. Andel personer som befinner sig ute/inne för olika verksamheter. 

Yta  Ute Inne 

0-30 meter från järnväg Natt (18-06) 10 % 90 % 

 Dag (06-18) 10 % 90 % 



30-500 meter från järnväg Natt (18-06) 10 % 90 % 

 Dag (06-18) 50 % 50 % 

Tabell C 2. Andels om antas omkomma för respektive scenario. 

Beskrivning Andel som dör ute Andel som dör inne 

Detonation 50% 50% 

BLEVE 90% 10% 

Giftmoln 90% 5% 

Pölbrand fördröjd 20% 0% 

Pölbrand fördröjd 20% 0% 

Giftmoln  30% 5% 

UVCE 50% 0% 

Giftmoln 30% 10% 

Jetflamma 50% 0% 

Pölbrand direkt 40% 0% 

Frätskada 40% 0% 

Pölbrand direkt 40% 0% 

 

 




