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Förord 
 
Vägverket har en strävan att utveckla metoder för riskhantering inom hela sitt 
verksamhetsområde. Som ett led i utvecklingsarbetet har en utredning genomförts med syftet 
att klarlägga behov av och idéer om förbättringar vad gäller riskanalyser och riskhantering 
inom olika beslutsprocesser. 
 
Utredningen har givit förslag till generell metodik, med arbetsnamnet MIR (Modul för 
Identifiering av Risker). Arbetet har dock fokuserats på genomgång av Vägverkets 
planerings- och projekteringsprocess, med tyngdpunkt på olyckor med stora konsekvenser för 
människor och miljö – och givit som resultat ”Identifiering och beskrivning av risker – 
metodik i vägplaneringsprocessen”. 
 
Vid Banverkets planering av Botniabanan uppstod ett behov av att samordna och styra 
identifieringen av risker och behandling av dessa i järnvägsplaneskedet. Man bestämde sig 
därför, efter samråd med Vägverket, att modifiera metoden och använda den i ett antal 
järnvägsplaner i projekt Botniabanan. 
 
Den rapport som presenteras här är en sammanställning av erfarenheter från Banverkets 
användning av metoden, med fokusering på; 
- MIR som metod – möjligheter och problem, 
- Botniabanans behov – uppfyllelse av dessa. 
 
 
 
 
Borlänge 2001-03-15 

 
Rolf Johansson 
Chef Enheten för statlig väghållning 
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1 Inledning

Vägverket har uppdragit åt Swepro Engineering att redovisa de erfarenheter man
har av tillämpning av MIR i projektet Botniabanan. Förkortningen MIR står för den
metodik som tidigare presenterats i Vägverkets utredning med rubriken
"Identifiering och beskrivning av risker - metodik i vägplaneringsprocessen",
daterad 1999-07-08. I utredningen finns förslag till generell metodik med
arbetsnamnet MIR - "Modul för Identifiering av Risker ". Metoden ska kunna ge en
systematik för analysarbetet. Idén till MIR kommenteras i detta dokument. För
ytterligare information om metodiken hänvisas till utredningen.

Vid planeringen av Botniabanan uppstod ett behov av att samordna och styra
identifieringen av risker och behandlingen av dessa i järnvägsplaneskedet. Med
hänsyn till bl.a. projektets storlek skulle flera olika konsultföretag bli involverade.
MIR förelåg då i den form som hade arbetats fram för Vägverkets räkning och
presenterats i form av ovanstående rapport. Inom projekt Botniabanan fattade man
beslut om att tillämpa idéerna i MIR, om de kunde anpassas och utvecklas till de
aktuella förhållandena i Botnaiabanan och om detta var acceptabelt från Vägverkets
sida. Efter muntliga kontakter med Anki Ingelström godkändes att Banverket
använde Vägverkets utredning för egna ändamål och arbetet kunde sättas igång.

Idag, snart ett år senare, har metodiken prövats i ett antal järnvägsplaner utmed
Botniabanan och man kan sammanfatta vissa erfarenheter av metodiken. Det är
detta som denna rapport handlar om .

Presentation av erfarenheter kan man göra på många sätt. Här utgås två perspektiv
• MIR som metod - möjligheter och problem.
• Botniabanans behov - uppfyllelse av dessa.

Utifrån dessa två perspektiv görs en summering av erfarenheterna av introduktionen
och tillämpningen av metodiken MIR i projekt Botniabanan. (Se även bifogad
bildserie som presenterades vid seminarium hos Räddningsverket 2000-05-09.)

2 Bakgrund

I Vägverkets utredning framkom flera argument för att arbeta på ett standardiserat
sätt vid hanteringen av risker. Några krav som borde ställas på en metod är:

• Underlätta arbetet för den ansvarige projektledaren, så att granskningen kan
göras tidseffektivt och ny information inte behöver sökas varje gång.

• Säkerställa en rimlig kvalitet på den identifiering och bedömning av risker
som behövs.

• Underlätta dokumentationsarbetet.
• Säkra att man i senare planeringsskeden och vid drift har tillgång till

underlag för kontroll och beslut.

I utredningen gavs förslag till generell metodik med arbetsnamnet MIR - "Modul
för Identifiering av Risker ". Metoden skulle kunna ge en systematik som beaktar
de behov som finns i olika beslutssituationer, såväl enkla som komplexa. MIR
delades upp i sex huvudmoment, som successivt gås genom. Vid en analys
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bedömer man bl.a. de orsaker till olyckor och de typer av konsekvenser som är
relevanta att beakta. Därefter görs en bedömning och en sammanställning av
åtgärder som ska beaktas i den fortsatta planeringen.
Metodiken utgår från standardiserade checklistor och formulär. Detta ska göra den
enkel och tidseffektiv att använda, samtidigt som det ska ge bra kvalitet och
reproducerbara resultat.

I Botniabanan finns flera behov av riskhantering, dels de som kan betraktas som
Banverkets och projektets egna vilka grundar sig på kraven på en säker järnväg,
dels de som grundar sig på andra myndigheters krav vid tillåtlighetsprövning och
vid annan granskning.

Figuren nedan illustrerar detta förhållande.

För projektet Botniabanan erfordrades under utarbetande av järnvägsplaner en
sammanhållen strategi för inventering, bedömning och beskrivning av risker samt
förslag till åtgärder. Resultatet av detta arbete skulle dels presenteras på ett tydligt
sätt inom MKB'n dels utgöra dokumentation för den fortsatta planeringen och
projekteringen.

Botniabanan är 19 mil lång och är indelad i stort antal järnvägsplaner och dessa
utredningar hanteras av många olika konsultföretag. Av denna anledning var det
också viktigt att riskanalys och analysmetod hanterades på ett likartat sätt av alla
inblandade företag.

Det fanns också ett behov av en samordnad bedömning av erforderliga åtgärder och
presentation av dessa. Eftersom järnvägsplanerna endast är ett steg på vägen mot
den färdiga anläggningen skulle erforderliga åtgärder presenteras såsom inarbetade
respektive planerade åtgärder.

 

Risker 

Banverkets 
krav 

PBL/BVL 
Brand och olyckor Miljöprövning 

BVH585.30 
Tunnelsäkerhet 

BVH722.001 och BVH722.002 
Riskanalys i  jvg utr  +  jvg  plan 

Självräddning 
Räddningstjänst - 
insatser 
Översiktsplan 

Miljöbalken 
Lagen om arbetsmiljö 
Riskaspekter 
på betydande miljö - 
konsekvenser. 
MKB 

Behov av analys och redovisning av risker 
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3 Metodutvecklingen

I Vägverkets utredning påpekades att MIR endast var framställd som skiss till
metod och att flera moment återstod innan den kunde tas i bruk.

Arbeten som återstod var bl.a.:
• Vidareutveckling av checklistor, värderingskriterier mm.
• Generell värdering av förslaget. Testkörning och utvärdering i pilotprojekt.
• Integrering av riskhanteringen med miljö- och kvalitetssystem, samt

eventuellt också traditionella trafiksäkerhetsfrågor.

Eftersom mycket av metoden återstod att utveckla var en hel del utvecklingsarbete
nödvändigt innan den togs i bruk i Botniabanan. En utgångspunkt för detta
skapades i ett enkelt dokument med rubriken " Identifiering och beskrivning av
risker – metodik i järnvägsplaneskedet för Botniabanan" (Se bilaga)

Därefter utvecklades kriterier för relevansbedömning, dvs ett underlag som skulle
användas av alla konsulter på Botniabanan för bedömning av riskernas "relevans",
dvs storlek eller betydelse för den fortsatta planeringen. (Se bilaga Kriterier och
exempel för relevansbedömning…)

Med detta underlag genomfördes parallellt de första analyserna i två olika
järnvägsplaner med identifiering och beskrivning av risker inom sina respektive
avsnitt av Botniabanan. Här skedde en samordning av ambitionsnivån och
presentationssätt i analyserna.

4 Genomförande av analyser

När det inledande arbetet med kriterierna och de första analyserna började bli klara
informerades de övriga konsulterna, ca fem stycken, om hur analys skulle
genomföras och resultaten presenteras.

Konsulterna som började arbeta fick själva bestämma hur järnvägssträckan skulle
delas in i mindre analyserbara delar. Dessa delar bedömdes sedan med stöd av
relevanskriterierna och siffervärden sattes på händelsers och konsekvensers
relevans. Denna övning orsakade i vissa fall frågor om riskers storlek och
diskussioner kring beräkning av risken.

Analysen genomfördes som ett steg i MKB'n. Behovet av att flera olika
kompetenser skulle involveras i analysen poängterades i underlagsmaterialet.
Presentationerna innehöll i något fall endast text och tabeller. De som valde att
presentera betydelsefulla risker, risker med höga relevansvärden, på inklippta kartor
med pratbubblor, blev mer uppskattade i myndighetsgranskningen.

Sammanställningar gjordes till miljökonsekvensbeskrivningarna med kort
beskrivning av metodiken, identifierade risker samt inarbetade åtgärder respektive
åtgärder och verksamheter att överväga vid fortsatt planering.
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5 Granskningar och omdömen

MIR-utredningar utfördes av konsulten för respektive järnvägsplan. Granskning
skulle utföras inom det egna företaget som så kallad egenkontroll.

Inom Banverket utfördes en samordnad granskning för att se vilka slutsatser som
man drog av MIR-analysen och vilka åtgärder som man föreslog för att begränsa
riskerna. Här fick man tillfälle att rätta till eventuella missförstånd med
analysmetoden.

Räddningsverket har tagit del av metoden som presenterats vid ett seminarium i
Karlstad 2000-05-09. (Se bilaga.) Metoden finns numera omnämnd i ett
handboksarbete som genomförs av Räddningsverket hösten 2000. Omdömena har
varit positiva.

Länsstyrelser i Västerbotten och Västernorrland har accepterat metoden och har
granskat de utredningar som presenterades i samband med godkännande av MKB
till järnvägsplanerna. Omdömet har varit gott och man uppskattar särskilt att
metoden ger andra än riskanalytiker möjligheter att ta del av resultaten och göra
egna bedömningar. Eftersom det finns en föreskriven metod har det också
underlättat för Länsstyrelserna att jämföra arbeten från olika konsulter, och kunnat
notera ifall metodiken inte tillämpats.

I ett fall har en "riskexpert" inom konsultledet hävdat att metodiken inte följer den
nomenklatur som förespråkas inom den tekniska skolan av riskhantering, dvs att
man håller sig till väldefinierade olyckor, skattar deras sannolikhet respektive
förväntade konsekvens. Vid en utveckling av metoden bör man därför ha i åtanke
att det finns olika skolor inom riskhantering. För att minska risken att missförstå
metoden måste man förklara att de skillnader eller avvikelser som man kan uppfatta
i MIR är avsiktliga och ge dessa en förklaring.

6 Egna reflektioner

Metodik. Det har uppfattats som särskilt nyttigt just i MKB-sammanhang att ha ett
enkelt upplägg för riskidentifiering och beskrivning av åtgärder. Om MIR var
tillräckligt enkelt kan dock diskuteras. Å andra sidan ville somliga vara ambitiösa
och förvandla metoden till en räknekonst, fast detta inte var avsikten.

Möjligheten att gå in i metodiksteget "Fördjupad analys" uppfattades inte av alla.
Det inträffade dock att man redan i tidigare skeden hade "identifierat" exempelvis
en vattentäkt, en känslig bergrumsanläggning och redan hade bestämt att en särskild
utredning (konsekvensstudie) skulle genomföras. Detta var upphandlat hos
konsulten och bestämt på förhand. Logiken fanns dock eftersom man enligt MIR
ska kunna konstatera att denna risk faktiskt får höga relevansvärden och således
erfordrar en särskild uppmärksamhet.

Riskers storlek. Trots att relevanskriterierna fanns blev bedömningarna något olika
i vissa fall. Utan relevanskriterier skulle dock bedömningarna ha blivit helt
omöjliga att jämföra mellan de olika konsulternas järnvägsplaner.
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Åtgärder. Här fanns inget stödmaterial, inga kriterier eller förhandsbesked om hur
valet av åtgärder skulle göras. En mall för presentation av åtgärder skapades dock
vilken gav ledning för hur åtgärder skulle presenteras och struktureras. Här kan
konstateras att det finns många intressanta problemområden att utveckla. Dessa
berör bl.a.

• Banverkets egen mycket omfattande samling av regler och föreskrifter som
styr och begränsar valet av åtgärder,

• konsulternas begränsade tillgång till kunskap (läs inte låg kompetens!),
• begränsade möjligheter att jämföra kostnad mot riskreduktion hos

föreslagna åtgärder,
• motsatsförhållandet mellan krav på systematik och frihet för kreativt

tänkande hos den som genomför analysen.
• Åtgärder som föreslås och presenteras i järnvägsplanen är inte fullt

analyserade, ändå kan de bli tvingande för den byggande genom den
myndighetsgranskning som godkännandeprocess som projektet genomgår.

Många syften. Eftersom riskhanteringen i projektet har många syften kan det vara
klokt att göra tydligt vilka dessa är. Den som utför en identfiering och beskrivning
av risker och lämnar förslag till åtgärder bör veta hur dessa skall behandlas och
presenteras, och för vem detta görs.

Uttrycket "Relevans". Att utgå från relevansen av en viss risk är ett synsätt, som är
orienterat mot ett kontrolltänkande. Är en "risk" relevant, så bör man beakta den i
fortsatta planeringen så att den inte kan leda till allvarliga konsekvenser i senare
skeden. Avsikten har således varit välja ett uttryck som ska leda bort från de
problem som kan uppstå vid beräkning av riskens storlek.

För en del inblandade var detta lite svårt att förstå, medan andra tyckte att det var
helt naturligt. En del var mer bundna till beräkningstänkandet och tyckte att risken
skulle räknas ut och betonade vikten av att detta görs på rätt sätt (oaktat
svårigheterna med detta förfarande). Här kunde anas skillnader mellan olika
kategorier av projektörer. Personer med MKB-inriktning hörde vanligtvis till dem
som hade lättare att acceptera det föreslagna synsättet, medan
"beräkningsingenjörer" var mindre intresserade, speciellt om man ansåg sig ha
tidigare erfarenheter av kvantitativ riskanalys.

Beräkning av riskers storlek har tidigare berörts som problem i Vägverkets rapport.
Det kan konstateras att så länge man i samhället inte har enats om acceptnivåer för
risker i samhället blir intresset av att beräkna riskens storlek begränsat. I synnerhet
som Miljöbalken kräver en demokratisk handläggning av projekten, tillstånd mm.
Man skulle kunna säga att teknisk riskanalys med beräkning av risk blir ett verktyg
begränsat för internt bruk hos den byggande, med syfte att optimera sitt eget
resursutnyttjande, och för redovisning gentemot egna huvudmän/ägare.

I Botniabanan har kvantitativa riskkriterier utvecklats för personrisk tredje man.
Dessa kan dock inte verifieras med MIR. För detta ändamål används därför
traditionell riskanalys med orsaksanalys, skattning av olycksfrekvenser,
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konsekvensbedömningar, och beräkning av risk. Acceptkriterierna har presenterats
för myndigheterna men har inte formellt antagits.

För tunnlarna har en särskild beräkning av risk utförts, med stöd av den av
Banverket upprättade handboken "Säkerhet i järnvägstunnlar" BVH 585.30. De
acceptkriterier som handboken ger har dock inte antagits av andra myndigheter.
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ARBETSHANDLING

Identifiering och beskrivning av risker – metodik i järnvägsplaneskedet för Botniabanan

P.Hult 2000-02-02

Identifiering och beskrivning av risker -
metodik i järnvägsplaneskedet.

INLEDNING
I det följande beskrivs de viktigaste delarna av metodiken för identifiering och beskrivning av
risker som skall beaktas i järnvägsplaneskedet i Botniabanan. Metodiken bygger på ett arbete
som utförts inom Vägverket och föreligger som förslag i en rapport, Identifiering och
beskrivning av risker – metodik i vägplaneringsprocessen, av P.Hult, Swepro Engineering
AB, L.Harms-Ringdahl, IRS Institutet för Riskhantering och Säkerhetsanalys AB,. Stockholm
1999-07-08.

Sammanfattande krav på en metod

• Underlätta arbetet för den ansvarige projektledaren, så att granskningen kan göras
tidseffektivt och ny information inte behöver sökas varje gång.

• Säkerställa en rimlig kvalitet på den identifiering och bedömning av risker som behövs.

• Underlätta dokumentationsarbetet.

• Säkra att man i senare planeringsskeden och vid drift har tillgång till underlag för kontroll
och beslut.

Banverkets planeringsprocess
Metodiken skall erbjuda en systematisk och likformig hantering av risker i Botniabanans olika
järnvägsplaner.

En av tankarna bakom metodiken är behovet av en upprepad beslutsprocess där information
om risker skall finnas tillgänglig från ett beslutsskede till ett annat. Planeringsskedena är
huvudsakligen Förstudie, Järnvägsutredning, Järnvägsplan, Bygghandling.

Andra myndigheter och berörda ställer också krav på att risker för person, egendom och miljö
finns redovisade och tillgängliga för granskning under de olika skedena. Nedanstående figur
illustrerar detta förhållande.
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Figur: Behov av hantering och redovisning av risker

Vanliga problem och möjligheter till förbättringar
Metodiken för identifiering och beskrivning av risker stödjer sig på vissa konstaterade
problem i planeringsprocessen och vissa observerade möjligheter till förbättringar. Några av
dessa som påträffats i vägplaneringsprocessen och som kan förmodas vara aktuella även i
järnvägssammanhang sammanfattas enligt följande.

• Kopplingen är svag mellan de olika länkarna i planeringskedjan.

• Beslut och samråd dokumenteras dåligt.

• Återkopplingen är svag.

• Det finns inget kvalitetssäkringssystem som håller ihop de olika delarna i planerings-
processen.

• Ekonomisk styrning och prioritering värderas högst - kan motverka riskhänsyn.

• Ingen känner ansvar för riskfrågorna.

• Ett antal risktyper beaktas inte.

• Pedagogiskt problem - att förebygga något som inte kommer att inträffa.

• Säkerheten optimeras inte.

• Det är inte ovanligt att man frångår bygghandlingarna. Mycket kan även ändras redan i
steget från järnvägsplan till bygghandling.

Risker

Banverkets krav PBL/BVL
Brand och olyckor

Miljöprövning

BVH585.30
Tunnelsäkerhet

BVH722.001 och BVH722.002
Riskanalys i jvg utr + jvg plan

Självräddning
Räddningstjänst-
insatser
Översiktsplan

Miljöbalken
Lagen om arbetsmiljö
Riskaspekter
på betydande miljö-
konsekvenser.
MKB

BV-FS 1996:1.
Järnvägsinspektionens
föreskrifter om internkontroll
genom säkerhetsstyrning
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Hantering av risker i Järnvägsplanen - allmänt
I järnvägsplanen fastställs den tekniska utformningen med spår, växlar, mötesstationer, broar
och tunnlar, slänter, korsningsutformning m.m. Möjliga konsekvenser, bl.a. med avseende på
risker behandlas.

I järnvägsplanen måste man gå igenom alla de risker som identifierats under den tidigare
planeringen och finna utformningar och åtgärder som begränsar riskerna så långt som det är
tekniskt och ekonomiskt rimligt.

Redovisa vilka riskfrågor som påverkat den valda utformningen och vilka överväganden som
legat till grund för projekteringen.

Ange vilka frågor som återstår att behandla i bygghandlingen samt vad som är viktigt att följa
upp i bygg- och driftskedena.

Vid fastställelsegranskningen av järnvägsplanen ska man kunna kontrollera att de riskfrågor
som har identifierats i tidigare planeringsskeden har följts upp och att relevanta åtgärder för
att begränsa risker har föreslagits.

Om en järnvägsplan skulle överklagas till regeringen bör man i ett yttrandet över överklagan-
det kunna redovisa hur risköverväganden har gjorts, så att inte dessa förbises i en eventuell
ändring som kan utföras av regeringen med anledning av överklagandet.

METODIKEN
Metodikens idé
Här benämns metodikens delar sammantaget Modul för identifiering av risk (MIR).

• Syftet med att använda en riskmodul (MIR) är att säkerställa att risker med stora
potentiella konsekvenser har hanterats och dokumenterats på ett tillfredsställande sätt.

• Modulen ska användas som underlag för beslut om fördjupad riskanalys behövs och hur
man i övrigt ska hantera risker.

• Tillräcklig dokumentation skall ges till fortsatta skeden i projektplaneringen - en
stafettpinne att skicka vidare.

Figuren nedan visar hur MIR utförs i varje planeringsskede, eventuella fördjupade studier
utförs, och informationen finns tillgänglig när beslut fattas för efterkommande planeringsskede.
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Anläggning

VV-studie A MIR - A Ev. fördjupad
analys

Modul för Identi-
fiering av Risker

VV-studie B MIR - B Ev. fördjupad
analys

VV-studie C MIR - C Ev. fördjupad
analys

Figur: Riskidentifiering i de olika stegen i planeringsprocessen, där ”VV-studie B” skulle
kunna symbolisera aktuell Järnvägsplan.

Modell av olycksförloppet
Metodiken utgår från en bild av olycksförloppet som visas nedan. Vid bedömning av relevans
hos händelser och konsekvenser får relevansvärdet tjänstgöra som en sammanvägning av såväl
sannolikhet som omfattning.

För relevansbedömning av händelser ligger betoningen på sannolikhet för dessa, med en viss
hänsyn till omfattning hos skadekonsekvenserna.

För relevansbedömning av konsekvenserna betonas bedömningen av närheten till skyddsobjekt
och storleken hos dessa, skyddsbarriärer,  med en viss hänsyn till vilka orsakande händelser
som befunnits relevanta.

En matematisk koppling mellan samtliga tänkbara händelser och samtliga tänkbara slutliga
konsekvenser görs normalt inte inom ramen för MIR, utom möjligen i en fördjupad analys om
sådan utförs. Däremot görs en kvalitativ och mera resonemangsvis bedömning av relevansen
hos risker. En sammanställning skall också göras i ett senare steg. De olika stegen berörs
längre ner i detta dokument.
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Oönskade
 händelser

Lista

Konsekvenser

Lista

RelevansRelevans

Figur: Förenklad modell av olycksförloppet för användning i MIR

Arbetsgång
Arbetsgången enligt MIR sker i steg för steg.

1  Planering

2  Händelseanalys

3  Konsekvensanalys

4  Bedömning

5  Åtgärdsförslag

6  Sammanfattning

Ev. fördjupad
analys

Figur: Arbetsgång i MIR, Steg 1 till 6.
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1. Planering

• Sammanfatta egenskaperna för den järnvägssträcka som ska analyseras
• Summera utgångspunkterna för analysen (historik, tidigare analyser mm)
• Avgör vilka personer som bör medverka (det kan även finnas behov av särskild kompetens

vid vissa frågeställningar)
• Upprätta tidplan

2. Händelseanalys
Dela in järnvägsplanen i ett lämpligt antal delsträckor, ca 1-2 km långa vardera. Försök vid
indelningen att välja indelningen så att varje delsträcka får egna karakteristiska egenskaper.

• Studie av händelser/orsaker som på olika sätt kan leda till olyckor. Systematiken finns i de
generella relevanskriterierna för händelser. För varje typ av händelse har vägledande
relevanskriterier upprättats vilka kan användas som stöd.

• Såväl bygg- som driftsfasen behandlas.
• Händelsernas relevans anges. (Skala 0 till 3)
• 3 anger att typen av händelse måste beaktas noga i det fortsatta planerings- och

projekteringsarbetet. (Notera att 3 inte betyder oacceptabel risk!)
• Sammanfattning i ett protokoll med huvudtyper av händelser för varje delsträcka.

Protokollet sammanställer relevansvärde för bygg- resp. driftskede med kort
motiveringstext.

3. Konsekvensanalys

Utnyttja indelningen av järnvägsplanen som gjordes i händelseanalysen.

• Studie av konsekvenser som på olika sätt kan uppstå till följd av händelserna ovan.
Systematiken finns i de generella relevanskriterierna för konsekvenser. För varje typ av
konsekvens har vägledande relevanskriterier upprättats vilka kan användas som stöd.

• I övrigt som 2 ovan.

4. Bedömning
Bedömningen av En bedömning av hur
• Sammanställ Steg 2 och Steg 3 i separata protokoll, ett för byggskedet, ett för driftskedet

och ett för vardera händelser respektive konsekvenser. Följ exemplet som biläggs.
• Bedöm för varje typ av konsekvens (typ1-6) hur många händelser som har betydelse för att

konsekvensen skall uppstå. Ansätt som riskvärde produkten av händelsernas
relevansvärde ggr konsekvensens relevansvärde.

• Avgör behov av fördjupad analys av något problemområde. (Görs en sådan analys
behöver man eventuellt avvakta innan man går vidare med följande moment.)

• Avgör behov av att vidta någon typ av åtgärder i den fortsatta projekteringen. I så fall gå
till Steg 5 Åtgärdsförslag, annars direkt till Steg 6 Sammanfattning.
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5. Åtgärdsförslag

• Identifiera önskvärda åtgärder i den aktuella järnvägsplanen. Många åtgärder kan betraktas
som självklara och nöddvändiga genom att man följer gällande normer och regler. Dessa
åtgärder kan nämnas i undantagsfall där det motiveras av att riskerna

• Förslag och rekommendationer från personer som är delaktiga i planeringen.
• Beslut om åtgärder i samråd med projekteringsledningen.
• Åtgärder kan delas upp enligt följande.
a) Åtgärder och punkter att beakta i fortsatt projekteringsarbete
b) Tekniska och administrativa åtgärder förknippade med praktiskt utförande av objektet
c) Dito för driftsfasen

6. Sammanfattning

• Sammanfattning av analysen. Gärna i tabellform kompletterat med grafisk presentation på
karta.

• Sammanfattningen bör utformas så att den är förståelig även av icke specialister.
• Tänk på att det kan gå viss tid innan "stafetten" går vidare.
• Analysen bör ha gjorts av en ansvarig analysledare ihop med andra personer.
• Vika som gjort analysen, hur den behandlats och vilka som har yttrat sig över den bör

framgå.
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Förslag till katalog för Oönskade Händelser
1 Kollaps hos konstruktion

2 Ras, skred

3 Vibrationer

4 Ändringar av grundvattenytans läge

5 Vattengenombrott

7 Kemikalieutsläpp

8 Explosion eller brand

9 Trafikolycka fordon (sammanstötning, urspåring), entreprenadutrustning

10 Fel i trafikledning

11 Sabotage

12 Meteorologiska fenomen

13 Övrigt

Förslag till katalog för Konsekvenser
1 Miljöskador mark, jord och vatten

2 Egendomsskador byggobjekt

3 Egendomsskador tredje man

4 Personskador trafikanter/arbetare

5 Personskador tredje man

6 Avbrott i väg eller järnväg
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Generella kriterier för relevansbedömning

Oönskade händelser

• Relevans för oönskade händelser syftar på i vilken grad en viss typ "risk" kan drabba det
objekt som analyseras.

• Relevansvärdet anger hur viktigt det är att man beaktar "risken" i den fortsatta planeringen.

Värde Relevans Förklaring

0 Utan relevans Oönskad händelse kan inte inträffa, orsaker och
verksamhet saknas.

1 Liten relevans Oönskad händelse kan få viss mindre omfattning.
Verksamheten är liten eller orsaker saknas.

2 Stor relevans Oönskad händelse kan få större omfattning. Verksamheten
är betydande och flera orsaker kan identifieras.
Skyddsåtgärder finns.

3 Mycket stor
relevans

Oönskad händelse kan få stor omfattning. Verksamheten är
stor och flera orsaker kan identifieras.
Skyddsåtgärder saknas eller är otillräckliga

Konsekvenser

• Relevans för konsekvens syftar på i vilken grad skyddsobjekt dvs egendom, personer eller
miljö kan identifieras och att skadeobjekt kan komma till skada vid en olyckshändelse.

• Relevans anger hur viktigt det är att man beaktar förhållandet i den fortsatta planeringen.

Värde Relevans Förklaring

0 Utan relevans Konsekvens kan inte inträffa, skadeobjekt saknas.

1 Liten relevans Skadeobjektet har ringa storlek. Barriärer begränsar
eventuell skadepåverkan.

2 Stor relevans Skadeobjekt är påtagligt i omfattning. Barriärer är
otillräckliga för att begränsa eventuell skadepåverkan.

3 Mycket stor
relevans

Skadeobjektet är stort och betydelsefullt. Barriärer har
ringa betydelse.
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Bakgrund
I takt med en ökad medvetenhet om risk- och säkerhetsfrågor i samhällsplaneringen
ställs ökade krav på ett genomarbetat beslutsunderlag som belyser dessa aspekter, bland
annat i samband med infrastrukturprojekt. För Botniabanan innebär detta att
riskanalyser enligt en särskild analysmodell genomförs i järnvägsplaneskedet.
Överväganden med hänsyn till riskfrågor har även gjorts i tidigare planeringsskeden.
Ämnet har dock inte särredovisats i förstudie- och utredningsskedena.

Med riskanalys menas (enligt ett vedertaget begrepp) ”en systematisk identifiering av
riskkällor i ett definierat system, samt en uppskattning/bedömning av risken (för
människa , egendom eller miljö) som är förknippad med dessa.”.

Som stöd och underlag för analyserna av Botniabanans olika delsträckor har detta
dokument upprättats, med målsättningen att skapa en hög och likvärdig kvalitet på risk-
och säkerhetsanalyserna samt att effektivisera tillämpningen av den aktuella
analysmodellen. Denna skrift är en komplettering till dokumentet ”Identifiering och
beskrivning av risker – metodik i vägplaneringsprocessen” (Patrik Hult, Swepro
Engineering AB och Lars Harms-Ringdahl, IRS, Stockholm 1999-07-08) samt
”Identifiering och beskrivning av risker – metodik i järnvägsplaneskedet för
Botniabanan ” (Patrik Hult 2000-02).

Analysmodell
Risk- och säkerhetsanalysen utförs enligt en bearbetad version av analysmodellen
”MIR” (=Modul för Inventering av Risker). Syftet med denna modell är att säkerställa
att risker med stora potentiella konsekvenser hanteras och dokumenteras på ett
tillfredställande sätt. Detta görs genom att aktuella risk- och skadeobjekt systematiskt
identifieras och analyseras. Viktiga nyckelbegrepp i analysmodellen är:
• Oönskade händelser (olyckor och andra typer av plötsliga händelser, med fokus på

orsakerna, typen och sannolikheten)
• Konsekvenser (de negativa följderna av oönskade händelser, med fokus på värdet

av det som berörs och skadans omfattning)
• Relevans (dels relevansen av oönskade händelser, dels relevansen av

konsekvenserna)

För definitioner av begreppen se nästa sida.

Sannolikheten för att en viss ”oönskad händelse” ska inträffa vägs inte samman med
tänkbara konsekvenser av händelsen. Istället redovisas relevansen av att olika typer av
oönskade händelser kan inträffa parallellt med konsekvensernas relevans. Med
utgångspunkt i de kriterier och exempel som beskrivs nedan kan relevansnivån bedömas
på ett likartat sätt för olika delsträckor av Botniabanan.

Analysen kan genomföras i olika planerings- och projekteringsskeden med olika
detaljeringsnivå. Den version som beskrivs här är anpassad till järnvägsplaneskedet.
Byggfasen redovisas för sig och driftfasen för sig, eftersom sannolikheten och
konsekvenserna för många typer av händelser skiljer sig mellan de olika skedena.
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Definitioner
Begreppet risk kan definieras på många olika sätt. En vanlig definition är att risk =
sannolikhet * konsekvens. I den aktuella analysmodellen MIR sammanvägs inte
sannolikheten att en olycka inträffar med konsekvensernas omfattning. Istället använder
man begreppen relevans av oönskade händelser och konsekvenser. I analysen av
Botniabanan definieras begreppen på följande sätt:

Oönskad händelse
En händelse som inträffar plötsligt och oväntat, och som kan medföra negativa
konsekvenser för miljö, människor, egendom eller infrastruktur.

Händelser som infaller regelbundet och därmed kan förväntas, exempelvis normal
tjällossning, räknas inte som en oönskad händelse. Inte heller störningar av normal
karaktär, såsom trafikbuller och normalt avgasutsläpp från fordon, räknas som oönskade
händelser.

Konsekvens
Den negativa inverkan på miljö, människor, egendom eller infrastruktur som direkt
orsakats av en oönskad händelse.

En konsekvens behöver inte tidsmässigt infalla plötsligt, såsom en oönskad händelse,
utan kan fördröjas av barriärer och liknande. Indirekta följdkonsekvenser beskrivs dock
inte i denna analys. Exempelvis kan kanske ett utsläpp av kemikalier några månader
senare orsaka att fiskar dör i ett vattendrag. Detta räknas som en konsekvens. Att
bygden eventuellt får ett minskat antal fisketurister de kommande åren räknas däremot
inte med i analysen eftersom det är en indirekt konsekvens. Denna begränsning görs för
att underlätta analysen, och gränsdragningen är en avvägningsfråga från fall till fall.

Relevans av oönskade händelser
I bedömningen av den oönskade händelsens relevans tas hänsyn dels till om typen av
händelse är relevant, dels till hur stor sannolikheten är att den inträffar. Därmed studeras
möjliga orsaker till händelsen och sedan görs en bedömning av hur viktigt det är att ta
hänsyn till denna tänkbara händelse. Relevansen redovisas i skalan 0 – 3, där 0 = utan
relevans och 3 = mycket stor relevans.

Generella kriterier för relevansbedömning beskrivs i ”Identifiering och beskrivning av
risker – metodik i järnvägsplaneskedet för Botniabanan ”, sidan 10.

Relevans av konsekvenser
Relevansen av en konsekvens syftar på värdet av berörda skyddsobjekt och i vilken
grad dessa skyddsobjekt kan ta skada, till följd av en oönskad händelse. Även för
konsekvensrelevansen gör man en bedömning av hur viktigt det är att beakta
förhållandet i den fortsatta projekteringen.

Riskobjekt
Riskobjekt är inget centralt begrepp i analysmodellen, men kan ändå vara användbart
vid redovisning av kritiska punkter etc. Med riskobjekt åsyftas en del av
järnvägskonstruktionen som genom sin utformning, sitt geografiska läge eller
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omgivande landskaps utformning och verksamheter kan förmodas ge upphov till
oönskade händelser av stor relevans.

Skadeobjekt
Ett skadeobjekt är en del av det omgivande landskapet (miljö, människor, egendom eller
infrastruktur) som är av stort värde eller kan drabbas av stora negativa konsekvenser
(d v s relevansen för konsekvenser är hög) till följd av oönskade händelser.

Avgränsning

Vad ska ingå i analysen?
Endast de oönskade händelser där antingen händelserelevansen eller den åtföljande
konsekvensrelevansen direkt påverkas av Botniabanans tillkomst beaktas i analysen.
Detta medför att en viss konsekvens kan vara irrelevant om den orsakats av vissa
händelser trots att den har mycket hög relevansnivå med hänsyn till någon annan
händelse (och motsvarande för händelser). Detta kan klargöras i följande exempel:

På den aktuella platsen passerar järnvägen på bank och bro över en dalgång och ett vattendrag.
Några bostadshus ligger nära vattnet. Ras- och skredrisken är relativt stor.
Ex. 1: En del av järnvägsbanken rasar p g a fel i konstruktion, med följd att bostadshus skadas och
vattendraget grumlas. Viktiga naturvärden i vattendraget skadas. Både händelsen och
konsekvenserna är relevanta.
Ex. 2: Ihållande regn medför att vattendraget svämmar över och påverkar omgivande mark.
Bostadshusen svämmas över och får vattenskador och en del av järnvägsbanken rasar samman.
Händelsen är relevant eftersom järnvägen tar skada, vilket kan medföra konsekvenser för
egendom, infrastruktur och människor. Konsekvenserna för bostadshusen är däremot
irrelevanta.
Ex. 3: Ihållande regn medför att ett skred inträffar i en sluttning vid vattendraget, i närheten av
järnvägen men oberoende av denna konstruktion. Flera bostadshus skadas och vattendraget grumlas.
Denna händelse behöver inte redovisas alls, förutsatt att det inte finns andra tänkbara
konsekvenser som kan påverkas av järnvägen.

Oönskade händelser
För analys av Botniabanan har nedanstående huvudgrupper av händelser bedömts kunna
vara intressanta att studera. Om det visar sig att någon grupp av händelser inte har
någon relevans för en viss delsträcka så kan denna uteslutas eller behandlas mycket
kortfattat.

1. Kollaps av konstruktion
2. Ras, skred
3. Vattengenombrott
4. Kemikalieutsläpp
5. Explosion eller brand
6. Trafikolyckor, fel i trafikstyrning
7. Sabotage
8. Meteorologiska fenomen
9. Vibrationer
10. Ändringar av grundvattenytans läge
11. Övrigt
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Konsekvenser
Det finns många olika typer av konsekvenser, och alla som har en viss omfattning kan
vara värda att beakta. Indelningen av konsekvensanalysen grundar sig på olika typer av
skyddsvärden, här uppdelat i fyra huvudgrupper. Dessa kan i sin tur delas in i olika
undergrupper som stöd för analysarbetet:

I) Miljö
− Naturmiljö
− Naturresurser
− Kulturmiljö
− Boendemiljö och friluftsliv

II) Människor
− Trafikanter
− Tåg- och banpersonal
− ”Tredje man” (närboende m.fl.)

III) Egendom
− Egendom tillhörande Botniabanan
− Statlig/kommunal egendom
− Privat egendom

IV) Infrastruktur (avbrott i funktion)
− Järnvägsnät
− Vägnät
− Flyg
− Teknisk försörjning (VA, el, tele, fjärrvärme o.s.v.)

Arbetsgång
Arbetsgången i MIR kan för Botniabanans järnvägsplaner genomföras på följande sätt:

1. Planering
Egenskaperna för aktuell järnvägssträcka sammanfattas. Lämpligen kan man göra
en översiktlig inventering av riskobjekt, skadeobjekt samt områdeskaraktärer. Detta
kan sedan utgöra grund för en indelning i delsträckor. En inventering av tillgängligt
bakgrundsmaterial görs och behov av kompetens klargörs. Organisation och tidplan
upprättas.

2. Händelseanalys
Tänkbara oönskade händelser identifieras med utgångspunkt i de huvudgrupper som
är intressanta för Botniabanan. Byggfasen redovisas åtskilt från driftfasen. En
bedömning av händelsernas relevans görs för varje delsträcka. Resultatet redovisas i
ett sammanfattande protokoll kompletterat med stödanteckningar där avgörande
faktorer anges.

3. Konsekvensanalys
Konsekvensernas typ (uppdelat på de fyra huvudgrupperna) samt tänkbar
omfattning i tid och rum analyseras med utgångspunkt i typen av oönskad händelse.
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Händelserelevansen ska inte vägas in i konsekvensbedömningen. En motsvarande
relevansbedömning som för händelserna görs för konsekvenserna, och förs in i
samma protokoll.

4. Bedömning (åtföljd av ev. fördjupade analyser)
Resultaten av analyserna sammanställs i kartor och beskrivningar. De höga
relevansnivåerna (2 och 3) lyfts fram och beskrivs särskilt noggrant. Anpassningar
och skyddsåtgärder som genomförts i tidigare planerings-/projekteringsskeden och
därmed minskat händelserelevansen eller konsekvensrelevansen ska också
redovisas. Behov av fördjupade analyser eller särskilda åtgärder klarläggs.
Eventuella fördjupade analyser genomförs.

5. Åtgärdsförslag
Önskvärda och möjliga åtgärder diskuteras fram tillsammans med personer som är
delaktiga i projekteringen. Beslut om eventuella åtgärder tas i samråd med
projekteringsledningen. Åtgärderna kan vara uppdelade på byggfas respektive
driftsfas. Även tänkbara åtgärder som inte kommer att genomföras bör redovisas.

6. Sammanfattning
Analysresultaten redovisas i ett ”tekniskt PM Säkerhet”. Som stöd för redovisning
används tabeller och kartor. Analysen sammanfattas så att viktiga punkter lyfts fram
på ett lättöverskådligt sätt. En kortfattad sammanställning ska i ingå i
järnvägsplanens MKB.

Stöd för relevansbedömningar
På följande sidor ges stöd och riktlinjer för analysarbetet. I vissa fall kan konkreta
kriterier för gränsdragning i relevansbedömningarna bestämmas, medan andra ämnen är
svårare att definiera. Det viktiga är i slutänden inte om man i någon detalj satt ”poäng”
0 eller 1, utan att viktiga risk- och skadeobjekt lyfts fram som ett bra beslutsunderlag för
avvägning om åtgärder i den fortsatta projekteringen.

När det gäller händelserelevansen har Botniabanan efter en översiktlig analys visat sig
ha relativt likartade förhållanden utmed hela sträckan. Detta beror på att plan- och
profilstandarden är mycket hög samt att aktuella säkerhetsföreskrifter och riktlinjer
bidrar till en järnväg av jämn och hög kvalitet. Därför har en preliminär poängsättning
av händelserelevansen gjorts redan i detta dokument. För vissa delsträckor kan det dock
vara aktuellt att göra en annan bedömning med hänsyn till särskilda förhållanden.

I den sammanfattande bedömningen bör man inte bara poängtera vilka händelser och
konsekvenser som är av störst vikt, utan också vilka som är lättast att åtgärda. Kanske
kan man med små medel eliminera vissa risker?



Kriterier och exempel för relevansbedömning – risk- och säkerhetsanalys Botniabanan 2000-05-02

8

Oönskad händelse

1. Kollaps av konstruktion

Med kollaps av konstruktion avses brott i byggda konstruktioner, exempelvis
järnvägsspår, bro eller grundförstärkning.

Relevant för byggnadsställningar, lanseringsbanor, konstbyggnader, geokonstruktioner
m m (både tillfälliga och permanenta). Kan orsakas av yttre påverkan såsom påflygning,
påsegling, överbelastning, orkaner o.s.v. eller av fel i konstruktionen.

Sannolikhetsbedömningen för en kollaps ska grunda sig på att normalt underhåll utförts
och att den inträffar inom konstruktionens beräknade livslängd. Relevansnivå 3 innebär
att det är stor sannolikhet att en kollaps inträffar. Någon sådan konstruktion ska givetvis
inte förekomma inom Botniabanan, särskilt inte om den nyttjas i driftskedet. Om man
ändå skulle komma fram till att en delsträcka har nivå 3 bör konstruktionen förändras.

Relevansnivå 2 gäller där särskilda händelser kan befaras inträffa som i sin tur medför
att konstruktionen kollapsar. Exempelvis kan det gälla en bro som kan utsättas för
påsegling av stora fartyg eller överbelastning av för tunga fordon. Nivå 2 kan också
motsvara en konstruktion av sämre hållbarhet än vad man normalt förväntar sig. Detta
kan bero på material av låg kvalitet, brister i utförande eller att konstruktionen är
särskilt känslig på grund av att den inte är färdigställd.

Relevansnivå 1 motsvarar en färdigställd konstruktion utförd enligt gällande kvalitets-
och säkerhetsnormer för Botniabanan, som inte riskerar att utsättas för stor yttre
påverkan genom exempelvis påkörning.

Det är inte troligt att relevansnivå 0 erhålls, eftersom det är mycket svårt att försäkra sig
om att det inte förekommer brister eller fel i någon konstruktion.

Byggfas
Här borde risken generellt vara större än i driftfasen, eftersom konstruktionen inte är
färdigställd. Tillfälliga konstruktioner används också.

Generell bedömning: relevansnivå 1 – 2

Driftfas
I driftfasen är det mer sällsynt att konstruktioner kollapsar, men risken finns.
Exempelvis skulle en järnvägsbank eller en bro kunna rasa på grund av konstruktions-
eller materialfel eller genom yttre påverkan.

Generell bedömning: relevansnivå 0 – 1
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Oönskad händelse

2. Ras, skred

Ras kan inträffa i friktionsjordar och skred i finkorniga jordar. Med ras och skred avses
brottrörelser i naturlig jord. Brott i geokonstruktioner hänförs däremot till händelsen
”kollaps av konstruktion”.

Relevant vid:
− Sluttande terräng, speciellt i anslutning till vattendrag
− Djupare schakt (>3-4 m) i lös jord
− Höga bankar på lös jord (>3-4 m).
− Branta älvbrinkar
− Tunnlar
− Komplicerade arbetsmetoder
− Besvärliga geotekniska förhållanden

Relevansnivå 3 kan gälla för byggskedet i anslutning till höga nipor, vid djupa
jordschaktsarbeten, tunnelsprängning o.s.v. om arbetet sker under komplicerade
jordartsförhållanden.

Relevansnivå 2 gäller normalt vid branta älvbrinkar, tunnlar i berg av skiftande kvalitet,
djupa schakt i lös jord o.s.v. I byggfasen kan nivå 2 ibland gälla även för mindre schakt-
och fyllnadsarbeten.

Relevansnivå 1 gäller vid normala, okomplicerade förhållanden.

Om det inte finns några vattendrag och marken är helt plan samt består av fast jord eller
berg är risken för ras och skred i det närmaste obefintlig, d.v.s. relevansnivå 0.

Byggfas
Eftersom marken utsätts för nya belastningar i samband med byggnationen är risken för
ras och skred generellt större än i driftfasen. Lokala variationer i markens
jordsammansättning kan missas vid de geotekniska undersökningarna. För vissa
delsträckor kan händelserelevansen vara högre eller lägre än den generella
bedömningen.

Generell bedömning: relevansnivå 0 – 3

Driftfas
Även i driftfasen finns risk för ras och skred. Järnvägsanläggningen ska dock utformas
så att risken är mycket liten. Lokala markförutsättningar kan göra att relevansen är
antingen högre eller lägre än den generella bedömningen.

Generell bedömning: relevansnivå 0 – 1



Kriterier och exempel för relevansbedömning – risk- och säkerhetsanalys Botniabanan 2000-05-02

10

Oönskad händelse

3. Vattengenombrott

Med vattengenombrott avses bortspolning/underminering av konstruktion.

Relevant vid avledning av vatten genom järnvägskonstruktion eller via konstruktion i
anslutning till järnväg.

Vattendrag som påverkas kraftigt av vårfloder kan medföra en ökad sannolikhet till
vattengenombrott. Likaså kan dimensioneringen av trummor i förhållande till
vattendragens flöden vid extremförhållanden påverka relevansen.

Om större vattendrag med kraftig variation i flöde måste ledas om med anledning av
järnvägen, kan risken för vattengenombrott i vissa fall bedömas vara av relevansnivå 3,
särskilt i byggskedet.

I övriga fall där vatten leds genom eller invid järnvägskonstruktion kan risken för
vattengenombrott antas vara av relevansnivå 2 i byggskedet och relevansnivå 1 i
driftskedet. Om något vattendrag med starkt eroderande stränder kan befaras välja en ny
väg och därmed komma i kontakt med Botniabanan kan relevansnivån vara 1 – 2.
Risken för översvämning av markområden ska också beaktas.

Relevansnivå 0 gäller i höglänta områden utan vatten.

Byggfas
I byggfasen används ofta tillfälliga konstruktioner, exempelvis trummor för att avleda
vatten. Järnvägskonstruktionerna är inte heller färdigställda, vilket kan medföra en ökad
sårbarhet. Händelserelevansen är därmed generellt högre i byggfasen, men lokala
förhållanden såsom förekomsten av vattendrag är avgörande.

Generell bedömning: relevansnivå 0 – 2

Driftfas
Även i driftfasen är lokala förhållanden avgörande.

Generell bedömning: relevansnivå 0 – 1
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Oönskad händelse

4. Kemikalieutsläpp

Med kemikalieutsläpp avses plötsliga oväntade utsläpp av miljö- eller hälsofarliga
kemikalier i fast, flytande eller gasform.

Transport av farligt gods på järnväg regleras av RID som är ett
internationellt regelverk. Olyckor med farligt gods kan medföra oönskade
händelser av typ 4. Kemikalieutsläpp eller typ 5. Explosion eller brand.
Som följdeffekter kan också andra händelser uppstå, exempelvis 1. Kollaps
av konstruktion. Grundtanken med RID är att risken för olyckor ska hållas
på en acceptabel nivå oavsett var godset transporteras. Detta kan uppnås
genom att antingen händelserelevansen eller konsekvensrelevansen hålls
på en låg nivå, med hjälp av särskilda åtgärder där så är nödvändigt.

I RID delas farligt gods in i olika klasser:
1. Explosiva ämnen och föremål
2. Komprimerade, kondenserade eller under tryck lösta gaser
3. Brandfarliga vätskor
4. Brandfarliga ämnen
5. Oxiderande ämnen och organiska peroxider
6. Giftiga och smittfarliga ämnen
7. Radioaktiva ämnen
8. Frätande ämnen

Gods av dessa klasser kan i olika grad orsaka oönskade händelser.
Förekomsten och typen av farligt gods är därför en viktig grund för
relevansbedömningen.

Kemikalieutsläpp kan exempelvis ske vid olyckor med farligt gods på järnvägen eller
närliggande bilvägar. Kemikalieutsläpp kan också ske från närliggande industrier eller
bränsletankar. Vid ovarsam hantering i byggskedet kan utsläpp ske av t ex drivmedel,
oljor eller sprängämneskemikalier. Kemikalieutsläpp är ofta sammankopplade med
någon annan oönskad händelse, exempelvis trafikolyckor eller bränder.
Händelserelevansen grundar sig på kemikaliernas typ, hantering och volym.

Relevansnivå 3 kan gälla där stora mängder kemikalier hanteras eller förvaras på ett
bristfälligt sätt i järnvägens närhet. Omfattande hantering av de farligaste kemikalierna,
såsom klor och ammoniak, medför nivå 3. Nivå 3 gäller också där det är stor
sannolikhet för trafikolyckor med farligt gods. Eftersom det inte finns några
plankorsningar på Botniabanan är det inte troligt att nivå 3 erhålls.

Relevansnivå 2 gäller om kemikalier kan befaras hanteras ovarsamt, exempelvis om
gällande kvalitets- och miljöprogram inte följs i byggskedet. Om man inte vet vilka
kemikalier som kommer att hanteras i en process och därmed är osäker på riskerna bör
relevansnivån sättas högre, exempelvis nivå 2 istället för nivå 1. Nivå 2 kan också gälla
i driftskedet exempelvis om det finns industrier med riskfylld kemisk verksamhet i
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järnvägens närhet. Om stora mängder RID-gods av klass 6-8 transporteras på järnvägen
gäller relevansnivå 2.

Relevansnivå 1 bör vara normalfallet, om kemikalier hanteras på ett varsamt sätt i
byggskedet och farligt gods-transporter sker i begränsad omfattning enligt gällande
säkerhetsföreskrifter.

Relevansnivå 0 är inte aktuellt för Botniabanan eftersom kemikalier kommer att
hanteras och transporteras på hela sträckan.

Byggfas
I byggfasen är sannolikheten ganska stor att någon form av kemikalieutsläpp sker, dock
oftast av liten omfattning. Relevansbedömningen måste därför grunda sig på hur viktigt
det är att ta hänsyn till mindre kemikalieutsläpp. Den generella bedömningen grundar
sig på att sannolikheten för större kemikalieutsläpp i byggskedet är mycket liten.

Generell bedömning: relevansnivå 1

Driftfas
Vid en olycka där ett tåg med stora mängder farligt gods kolliderar med ett annat tåg
kan olyckan få en mycket stor omfattning. Sannolikheten för denna typ av olycka är
dock närmast försumbar. Även urspåring kan medföra att en eller flera vagnar med
farligt gods skadas och att gas eller vätska läcker ut. Sannolikheten för urspårning är
större än sannolikheten för kollision. Ett industriellt utsläpp eller liknande kan vara
relevant om Botniabanan medför att tågresenärer utsätts för denna olycka.

Generell bedömning: relevansnivå 1



Kriterier och exempel för relevansbedömning – risk- och säkerhetsanalys Botniabanan 2000-05-02

13

Oönskad händelse

5. Explosion eller brand

Med explosion eller brand avses oönskade sådana, d.v.s. inte kontrollerade
sprängningsarbeten eller eldning.

Kan vara sammankopplat med trafikolycka, sabotage, kemikalieutsläpp. Relevansen är
större om RID-gods av klasserna 1-4 transporteras på järnvägen (se förklaring s 11).

Relevansnivå 3 gäller om stora kvantiteter av mycket explosiva eller brandfarliga ämnen
används, transporteras eller förvaras på ett sådant sätt att sannolikheten för en brand
eller explosion är betydande. Möjligen kan någon närliggande verksamhet, såsom en
rötgasanläggning av dålig kvalitet, medföra nivå 3. Om transporter av komprimerade
explosiva gaser (t.ex. gasol) kan antas ske utan särskild kontroll gäller nivå 3.

Vid sprängningsarbeten eller arbeten som genomförs i höga temperaturer, med
brandfarliga vätskor o.s.v. erhålls relevansnivå 2. Detta gäller också om risken för
trafikolyckor med explosiva eller brandfarliga kemikalier eller risken för sabotage är
större än normalt. Vid platser där sprängämnen eller bränsle förvaras gäller normalt nivå
2, likaså där omfattande mängder av farligt gods (RID klass 1-4) transporteras.

Relevansnivå 1 gäller i normalfallet eftersom det i stort sett alltid finns en risk för
bränder. Explosioner kan också ske i motorfordon m.m. Relevansnivå 0 bedöms vara
svåruppnåelig och kan inte antas gälla för Botniabanan.

Byggfas
I tunnlar och bergschakt kan relevansnivån vara 2 i vissa fall. Detta gäller också om
arbetet bedrivs under extrema torrperioder eller med bristande säkerhetsrutiner. I övrigt
är sannolikheten för bränder och explosioner ganska liten.

Generell bedömning: relevansnivå 1

Driftfas
Brand eller explosion kan inträffa på tåg eller i andra fordon, ofta i samband med
urspårning eller kollisioner, alternativt uppkomma i bebyggelse eller verksamheter i
järnvägens närhet.

Generell bedömning: relevansnivå 1
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Oönskad händelse

6. Trafikolyckor, fel i trafikstyrning

Med trafikolyckor avses kollisioner mellan ett antal fordon eller mellan fordon och
oskyddade trafikanter, men också exempelvis urspårningar eller påkörning av vilt.

Risken för trafikolyckor är relevant överallt där det förekommer någon form av trafik.

När det gäller tågtrafiken är säkerheten för Botniabanan mycket god, eftersom den
tekniska standarden är hög och det inte finns några plankorsningar. Det finns dock alltid
en möjlighet att tåg och arbetsfordon kolliderar eller spårar ur/kör av vägen på grund av
fel i trafikstyrning, andra tekniska fel eller misstag. Det kan också hända att människor
eller djur tar sig upp på spåret eller kommer till skada på en byggarbetsplats.

Relevansnivå 3 erhålls vid korsningar med låg trafiksäkerhet, där kollisioner kan befaras
ske i höga hastigheter. Detta kan främst förekomma vid byggvägars anslutning till det
allmänna vägnätet. Plankorsningar förekommer inte på Botniabanan och
frontalkollisioner undviks med hjälp av ATC-system. Nivå 3 är därför inte aktuellt i
driftskedet annat än möjligen vid godsbangårdar.

Relevansnivå 2 gäller där det är ganska sannolikt att olyckor kan inträffa, t.ex. i
anslutning till bebyggelse där många människor rör sig, där det finns tågväxlar eller där
viltstråk korsar järnvägen utan att de skärmats av med barriärer (stängsel). I byggskedet
kan olyckor med arbetsfordon inträffa på i stort sett hela sträckan, vilket medför nivå 2.

Där ingen biltrafik förekommer och varken människor eller större djur rör sig särskilt
frekvent är det liten risk för kollisioner. Eftersom risken för urspårning är generellt låg
blir relevansnivån 1 på dessa sträckor i driftskedet. Relevansnivå 0 är inte aktuell
eftersom trafik förekommer på hela Botniabanan.

Byggfas
I byggfasen kan trafik förekomma där man normalt inte förväntar sig att fordon kör.
Detta ökar risken för olyckor. Långsamtgående fordon kan ibland behöva färdas på
vägar med hög tillåten hastighet.

Generell bedömning: relevansnivå 2

Driftfas
I driftfasen kan risken för mindre viltolyckor vara relativt stor. Detta får dock vägas mot
händelsens ringa betydelse. Sannolikheten för kollisioner mellan tåg är å andra sidan
mycket liten medan händelsen är av mycket stor vikt.

Generell bedömning: relevansnivå 1 – 2
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Oönskad händelse

7. Sabotage

Med sabotage avses skador som orsakas uppsåtligt av människor. Detta kan ibland
kopplas samman med händelser som explosioner eller trafikolyckor.

Sannolikheten för sabotage är generellt liten, men får en ökad relevans i tider av krig
och oroligheter. Bedömningen för Botniabanan ska grunda sig på möjligheten till
sabotage och om vissa punkter kan anses vara mer ”attraktiva” för sabotage (exempelvis
strategiska kommunikationer vid krigsföring eller platser med stort symbolvärde).

Relevansnivå 3 är troligen inte aktuellt på någon delsträcka under normala förhållanden.

Broar och tunnlar kan ibland medföra en högre risk för sabotage. Där vissa typer av
verksamheter bedrivs som kan tänkas utsättas för sabotage, i Botniabanans närhet, kan
riskerna vara högre för tågresenärer. För dessa delsträckor gäller relevansnivå 2.

På övriga järnvägssträckor bedöms sabotagerisken i de flesta fall vara av
relevansnivå 1. Det finns troligen inte någon delsträcka där det är helt osannolikt att
sabotage kan inträffa, och därmed inte heller relevansnivå 0.

Byggfas
Under byggfasen råder en ökad uppmärksamhet kring Botniabanan. Sabotage skulle
kunna utföras av människor som av någon anledning är motståndare till järnvägens
tillkomst.

Generell bedömning: relevansnivå 1 – 2

Driftfas
Under normala förhållanden är sabotagerisken liten i driftskedet. Det kan dock inträffa
att exempelvis hinder läggs på järnvägen för att orsaka tågurspårning. En annan
möjlighet är sabotage av datasystem eller att någon avsiktligt ger felaktig information
som påverkar tågtrafiken.

Generell bedömning: relevansnivå 1
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Oönskad händelse

8. Meteorologiska fenomen

Med meteorologiska fenomen avses skyfall, orkaner, snöstorm, översvämningar, extrem
kyla, extrem hetta, blixtnedslag, omfattande isbildningar, jordbävningar, o.s.v. Normala
klimatvariationer, vindar och snömängder kan däremot inte anses vara oväntade.

Vissa geografiska lägen kan vara mer utsatta än andra. Detta kan gälla där vindar
förstärks på grund av topografiska förhållanden eller vid vattendrag som omfattar ett
stort avrinningsområde där avrinningen sker snabbt vid stora regnmängder.

Relevansnivå 3 kan gälla exempelvis där det är stor sannolikhet för kraftiga stormar och
snödrev. Vissa delar av fjällområdena i landet skulle kunna ha nivå 3 vintertid. I övrigt
har Sverige hittills varit relativt förskonat från dramatiska meteorologiska fenomen, så
risken får anses vara liten att något sådant skulle inträffa i framtiden. Nivå 3 är därmed
troligen inte aktuell för Botniabanan.

Relevansnivå 2 gäller vid särskilt utsatta lägen enligt beskrivningen ovan.

Relevansnivå 1 är den rimliga bedömningen i normalfallet, eftersom det nästan alltid
finns en liten möjlighet för exempelvis skogsbränder till följd av blixtnedslag, eller
urspårning på grund av snöoväder och isbildning.

Relevansnivå 0 gäller bara om platsen är helt förskonad från klimatpåverkan, vilket inte
får anses vara fallet när det gäller Botniabanan.

Byggfas
Relevansen är varken större eller mindre i byggfasen jämfört med driftfasen, eftersom
meteorologiska fenomen inträffar helt fristående från detta. Konsekvenserna kan
däremot skilja sig åt.

Generell bedömning: relevansnivå 1

Driftfas

Generell bedömning: relevansnivå 1 – 2
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Oönskad händelse

9. Vibrationer

Med vibrationer avses tillfälliga och oväntat höga vibrationer, överstigande > 0,4 mm/s.
Exempelvis kan detta inträffa till följd av felberäkningar vid sprängningsarbeten.

Normala vibrationer från bilar och tåg ska inte beaktas. Det finns däremot en möjlighet
att något fordon under driftskedet (kanske någon form av specialtransport eller skador
på fordon eller räls) orsakar högre vibrationer än beräknat.

Risken för vibrationer är särskilt relevant i byggfasen vid sprängning, pålning och
packningsarbeten.

Relevansnivå 3 ska normalt inte uppstå om gällande säkerhetsföreskrifter följs. I vissa
fall där markförutsättningarna medför mycket stor spridning av vibrationer och
byggarbetena kan befaras orsaka kraftiga vibrationer, kan nivå 3 ändå vara aktuell.

Relevansnivå 2 gäller i byggfasen där sprängning, pålning eller packning genomförs vid
lösa jordlager.

Relevansnivå 1 gäller i byggfasen om risken för vibrationer är liten på grund av dels
aktuella arbetsmoment och dels markförhållandena. Relevansnivå 1 gäller också i
driftfasen där trafikering med tungt lastade tåg (specialtransporter) sker på järnväg över
lösa jordlager samt om skador på hjul eller räls kan befaras.

Vid normala mark- och trafikeringsförhållanden uppstår inga plötsliga och oväntade
vibrationer i driftfasen, vilket medför relevansnivå 0.

Byggfas
Arbeten som kan orsaka vibrationer genomförs längs stora delar av järnvägssträckan i
byggfasen.

Generell bedömning: relevansnivå 2

Driftfas
De vibrationer som uppkommer från tågtrafiken bör i flertalet fall kunna beräknas och
förutsägas vid planeringen av järnvägen. Dessa räknas inte som oönskade händelser.

Generell bedömning: relevansnivå 0 – 1
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Oönskad händelse

10. Ändringar av grundvattenytans läge

Med ändringar av grundvattenytans läge avses plötsliga och oförutsedda förändringar
orsakade av byggnationen. Medvetna och kontrollerade grundvattensänkningar beaktas
inte.

Händelsen kan vara relevant vid tunnelbygge, djupa skärningar och andra djupa schakt
under grundvattenytan.

Relevansnivå 3 gäller när geotekniska och hydrologiska undersökningar har påvisat att
risken för grundvattensänkning är mycket stor vid tunnel- eller schaktarbeten, och
sådant arbete ändå kommer att utföras med förhoppningen att grundvattenytans läge inte
förändras.

I byggfasen är det ibland svårt att förutsäga hur grundvattnet kommer att påverkas.
Risken för händelsen är därför ganska stor och relevansnivå 2 gäller för flertalet
delsträckor i byggfasen.

Där marken och grundvattennivån inte är så känslig för påverkan kan relevansnivå 1
gälla i byggskedet.

När järnvägen väl finns på plats kommer den att vara relativt oföränderlig. Tågtrafiken i
sig kan inte påverka grundvattennivån. Därmed är relevansnivån 0 i driftskedet.
Relevansnivån kan också vara 0 i byggskedet, om grundvattenytan ligger långt under
den mark som berörs av järnvägsbygget.

Byggfas
Risken att påverka grundvattnet är generellt ganska stor vid anläggande av järnväg.

Generell bedömning: relevansnivå 2

Driftfas
Eventuellt kan någon särskilt lättpåverkad miljö ge upphov till relevansnivå 1 även i
driftskedet, men generellt finns det ingen risk att grundvattenytans läge påverkas till
följd av järnvägen.

Generell bedömning: relevansnivå 0
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Oönskad händelse

11. Övriga händelser
Vid arbetet med metoden för riskbedömning har vi försökt identifiera alla de händelser
som kan vara relevanta för Botniabanan. Det finns dock ingen garanti för att vi har
lyckats med detta. Det kan finnas viktiga händelser som inte ingår i vår händelselista.
Speciella delsträckor kan ha speciella förhållanden som avviker från det som är vanligt
för järnvägen i övrigt. Den som arbetar med risk- och säkerhetsanalysen för olika delar
av Botniabanan måste därför också göra en egen bedömning av vilka händelser som kan
vara relevanta för säkerhetsnivån på den planerade järnvägen. Under rubriken ”Övriga
händelser” ska redovisas på vilket sätt man har gjort en sådan bedömning samt vilka
ytterligare händelser man har identifierat. Ev. kan sedan dessa händelser redovisas
under någon av de övriga 10 rubrikerna, om man tycker att de hör hemma där.
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Konsekvens

I. Miljö

Det finns många typer av långsiktiga miljökonsekvenser som beror på det ingrepp i
landskapet och miljön som byggandet av en järnväg medför. Detta behandlas
huvudsakligen i järnvägsplanens miljökonsekvensbeskrivning. I riskanalysen behandlas
de miljökonsekvenser som orsakas av plötsliga, oväntade, oönskade händelser.

I första hand är det naturmiljön och naturresurserna som kan drabbas av oönskade
händelser. Konsekvenser som förgiftning av mark, grumling av vattendrag eller
skogsbränder är några exempel. Detta kan medföra att viktiga dricksvattenresurser
förstörs, vissa växt- eller djurarter dör ut i området o.s.v. I vissa fall kan även andra
typer av miljö påverkas. Bland annat följande kan beröras:

• Naturmiljö – land och vatten (växt och djurliv, viktiga ekologiska samband kan
drabbas)

• Naturresurser (tillrinningsområden för vattentäkter är en viktig del)
• Kulturmiljö (fornlämningar m m kan förstöras)
• Landskapsbild (stora skred, bränder eller explosioner kan i vissa fall ge varaktig

påverkan på landskapsbilden)
• Boendemiljö och friluftsliv (människors hälsa beaktas dock inte här utan under

rubriken ”människor”)

Hur allvarliga konsekvenserna blir kan bero på möjlighet till räddningsinsatser,
förekomst av skydd och barriärer m m.

En skyddsvärd miljö kan drabbas i olika hög grad beroende på vilken typ av händelse
som inträffar. Exempelvis kanske ett stort och allvarligt giftgasutsläpp inte alls drabbar
den närliggande vattentäkten, medan en mindre incident med läckage av fordonsbränsle
helt förstör samma vattentäkt. I ett tättbebyggt område kanske det inte finns någon
värdefull naturmiljö, men däremot kan ett kulturskyddat hus förstöras av en explosion,
brand eller tågurspårning.

Vid bedömning av hur relevant en konsekvens är bör man alltså dels ta hänsyn till
miljöns skyddsvärde, dels till i hur hög grad den oönskade händelsen kan beröra miljön.

Relevansnivå 3 gäller där miljöer av mycket stort värde och med stor sårbarhet kan
drabbas av händelsen, och inga befintliga eller planerade skyddsanordningar kan
förmodas hindra konsekvenserna. När miljön dessutom är svår eller omöjlig att
återskapa och har en stor omfattning, finns det ytterligare skäl att göra bedömningen
nivå 3.

Exempel:
− Järnvägslinjen går över en grusås vars grundvatten utgör vattentäkt för ett stort antal

människor. Det finns ingen reservvattentäkt av motsvarande kvalitet. Vid en olycka



Kriterier och exempel för relevansbedömning – risk- och säkerhetsanalys Botniabanan 2000-05-02

21

med farligt gods infiltreras gifterna snabbt i marken eftersom det inte finns något
spärrskikt. En värdefull naturresurs kan därmed drabbas hårt.

− Vid urgrävningar och fyllningar för anläggande av bank och bro över ett vattendrag
slarvas det med miljöhänsynen. Kraftig grumling av vattendraget gör att ett mycket
värdefullt fiskbestånd slås ut. Fisket förstörs för lång tid och vattendragets
ekologiska värden försämras kraftigt. Vattendraget har bedömts vara av högsta
skyddsvärde och mynnar dessutom ut i en unik fågelsjö.

Relevansnivå 2 gäller för miljöer av stort värde, där händelsens konsekvenser inte
bedöms bli så allvarliga och omfattande som för nivå 3, men ändå är av stor betydelse.

Exempel:
− En olycka  med farligt gods inträffar vid en grusås som utgör vattentäkt åt ett stort

antal människor. Konsekvenserna mildras dock av att dräneringsvattnet från
banvallen leds till uppsamlingsmagasin, och en god beredskap finns så att stora
delar av det giftiga ämnet kan saneras bort innan det går ner i grundvattnet.

− En grupp äldre byggnader i Botniabanans närhet anses vara av mycket stort värde
för förståelsen av bygdens kulturhistoria. Vid urspårning, brand eller liknande kan
bebyggelsen förstöras.

Relevansnivå 1 gäller där miljöer utan skyddsklassning eller specifikt värde kan
påverkas, eller där miljöer av stort värde kan påverkas i liten omfattning.

Exempel:
− Giftiga ämnen läcker ut i ett barrskogsområde. Naturmiljön påverkas negativt, men

området är relativt begränsat och liknande natur finns i omgivningarna. Inga
betydelsefulla vattendrag berörs.

− Ett försök till sabotage medför att en större brand sprider sig i omgivningarna. I
närheten finns en biotop av stort skyddsvärde. Branden påverkar biotopens
växtlighet, men denna kan återhämta sig relativt snabbt.

Relevansnivå 0 gäller där ingen miljö av något värde kan påverkas av händelsen.

Exempel:
− Ett större ras sker i en tunnel. Miljön utanför tunneln påverkas dock inte och i

tunneln finns inga miljövärden.
− En trafikolycka inträffar i byggskedet, då en lastbil kör på en cyklist som senare

avlider. Händelsen är mycket relevant, men orsakar inga konsekvenser för miljön.
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Konsekvens

II. Människor

Olyckor kan medföra att människor skadas, dödas eller får kraftigt försämrad hälsa.
Dessa konsekvenser ska bedömas utifrån hur allvarligt människor kan drabbas och hur
många människor som kan drabbas. Mer diffus påverkan såsom trivsel räknas till
miljökonsekvenser.

Människor kan räknas till olika grupper i olika sammanhang:

• Yrkesarbetande vid bygget av Botniabanan
• Yrkesarbetande inom tågtrafiken
• Trafikanter på Botniabanan
• Övriga trafikanter (cyklister, bilister, fotgängare o.s.v.)
• Yrkesarbetande i omgivningarna
• Barn i skolor, på dagis, föreningsverksamhet
• Närboende

Hur allvarliga konsekvenserna blir kan bero på avståndet från platsen för händelsen
samt tillgänglighet för ambulanser och andra räddningsinsatser. Även kännedom om
säkerhetsregler, utrymningsplaner m.m. kan vara avgörande.

Relevansnivå 3 gäller i tättbebyggda områden där många människor snabbt kan drabbas
av en oönskad händelse. Om platsens utformning dessutom gör att händelseförloppet
kan förvärras och det är svårt med räddningsinsatser finns ytterligare skäl att göra
bedömningen nivå 3.

Exempel:
− Tågtrafiken passerar rakt genom en stad. Många människor vistas i de

flervåningshus som finns utmed järnvägen. Ett utsläpp av giftiga gaser skulle kunna
få mycket allvarliga konsekvenser.

− Det automatiska säkerhetssystemet för tågtrafiken fungerar inte av någon anledning.
I en lång tunnel kolliderar ett godståg lastat med explosiva och giftiga kemikalier
med ett mötande persontåg. Brand och giftiga gaser sprider sig snabbt i tunneln.

Relevansnivå 2 gäller där många människor kan drabbas men där konsekvenserna kan
antas bli mindre än vid nivå 3. Det kan också gälla arbetsplatsolyckor vid
järnvägsbygget.

Exempel:
− Ett jordskred inträffar på en sluttning ner mot en sjö. Längre ner finns bebyggelse

samt en mindre skola. Husen förstörs mer eller mindre av skredet. Vid vissa
tidpunkter vistas många människor i byggnaderna.

− Vid anläggandet av en tunnel inträffar ett större ras. Flera arbetande människor
befinner sig i tunneln.
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Relevansnivå 1 gäller där enstaka människor kan drabbas eller där många människor
skulle kunna drabbas på grund av extremt olyckliga omständigheter.

Exempel:
− En hög järnvägsbank kollapsar i ett naturområde. En skogsstig går utmed banken

och några personer har oturen att skadas av nedfallande fyllnadsmassor.
− Vid schaktningsarbeten till Botniabanan skadas en maskinförare svårt.

Relevansnivå 0 gäller där det är i princip otänkbart att någon människa skulle kunna
skadas eller dödas av en oönskad händelse.

Exempel:
− På grund av missberäkningar vid planering av en sträcka där järnvägen går i djup

jordskärning, sänks grundvattenytan snabbt när schaktningen genomförts.
− Vibrationer vid ett sprängningsarbete orsakar sprickbildningar i en närliggande

lagerlokal.
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Konsekvens

III. Egendom

Konsekvenser för egendom kan utgöras av att egendomen helt förstörs eller att dess
värde och användbarhet försämras till följd av en oönskad händelse.

Långsiktiga, indirekta värdeminskningar behöver inte beaktas.

Egendom kan tillhöra olika typer av ägare:

• Botniabanan/järnvägsanknuten egendom (konstruktionsdelar, entreprenadmaskiner)
• Statlig/kommunal egendom (allmänintressen…)
• Företag/verksamheter
• Privat egendom

Egendom kan utgöras av allt ifrån fiskodlingar och produktiv odlingsmark till
byggnader, fordon och mindre föremål.

Hur allvarliga konsekvenserna blir kan bero på avståndet till platsen för händelsen,
möjlighet till räddningsinsatser, förekomst av skydd och barriärer m m.
Egendomsskador är totalt sett mindre relevanta än skador på människor eller miljö.
Någon viktning mellan relevansbedömningen av de olika huvudgrupperna av
konsekvenser behöver dock inte göras.

Relevansnivå 3 gäller där egendom av mycket stort värde och betydelse kan skadas, och
det inte finns någon form av skyddsanordningar som kan mildra konsekvenserna av
händelsen.

Exempel:
− Ett industriområde ligger nära järnvägen. Vid en tågurspårning på grund av sabotage

förstörs flera lagerbyggnader och en stor eldsvåda uppstår. Lagervaror av mycket
stort värde förstörs och det är mycket svårt att inskaffa ersättande varor. Processen i
en tillverkningsindustri drabbas av allvarliga förseningar med stora kostnader som
följd.

− Tågtransporter med farligt gods sker genom en äldre stadsdel med tät bebyggelse.
En explosion inträffar som förstör flera hus samt inredning och verksamheter.

Relevansnivå 2 gäller där egendom skadas men med något mindre konsekvenser än för
nivå 3.

Exempel:
− Vid pågående tunnelarbeten i svagt berg brister konstruktionen och delar av tunneln

rasar in. Flera värdefulla entreprenadmaskiner krossas och förstörs.
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− En tågolycka inträffar där ett godståg kör in i ett fordon vid pågående
reparationsarbeten på järnvägskonstruktionen i driftskedet. Tåget fattar eld och gods
av stora värden förstörs. En närliggande bondgård drabbas också av branden.

Relevansnivå 1 gäller där egendom av mindre värde eller omfattning kan skadas, eller
där egendom med högt värde kan skadas i låg grad.

Exempel:
− En brand uppstår vid byggnad av Botniabanan. På grund av långvarigt torrt och

varmt väder sprider sig branden i ett skogsområde. Skogen, som annars var färdig
för avverkning inom ett par år, förstörs till stora delar.

− Vibrationer vid ett sprängningsarbete orsakar sprickbildningar i ett närliggande
bostadshus.

Relevansnivå 0 gäller där det inte finns någon risk att egendom av någon betydelse
kommer till skada som en följd av en oönskad händelse.

Exempel:
− Ett utsläpp av ohälsosam gas sker i ett skogsområde till följd av en mindre

trafikolycka. Det fåtal personer som finns i området skadas lindrigt men gasen
tunnas snabbt ut och försvinner.

− Ett mindre ras sker i ett obebyggt område, där marken sedan tidigare är starkt
påverkad av täktverksamheter som nu är nedlagda.
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Konsekvens

IV. Infrastruktur (avbrott i funktion)

Ibland kan skador på egendom eller andra störningar få mer omfattande konsekvenser
på grund av att kommunikationssamband förstörs. Det handlar då om konsekvenser för
infrastrukturen.

Infrastruktur kan avse trafiknät, men också andra typer av försörjningssystem,
telekommunikation m.m. Botniabanan i sig är en viktig del i infrastrukturen.

Olika typer av infrastruktur:

• Järnväg
• Vägar – nationella, regionala, lokala stråk och övriga vägar
• Flygplatser
• Elektricitet
• Telekablar
• Sändare/mottagare (typ radiomaster)
• Vatten och avlopp
• Fjärrvärme

Konsekvensens relevans beror på om det finns alternativa vägar (ersättande
infrastruktur) och möjlighet att snabbt reparera skadan. Den beror också på det skadade
infrastrukturnätets värde och betydelse.

Relevansnivå 3 gäller för stora skador på mycket viktiga knutpunkter, där det finns små
möjligheter till ersättande infrastruktur.

Exempel:
− Genom ett sabotage sprängs en järnvägstunnel på Botniabanan i ett läge där väg E4

passerar på bro över järnvägen. Både järnvägskommunikationen och den nationella
stamvägen förstörs i denna punkt och ingen trafik kan passera. Platsen är belägen i
oländig terräng och endast en mindre skogsbilväg kan tjäna som ersättande väg för
trafik in mot den närliggande staden, såvida inte en omväg på 20 mil nyttjas.

Relevansnivå 2 gäller vid skador på infrastruktur som är av stor betydelse, men där
konsekvenserna inte är fullt så omfattande som för nivå 3.

Exempel:
− Till följd av en kollaps av konstruktion skadas en viktig huvudvattenledning som

försörjer ett närliggande samhälle. Ett stort antal hushåll blir utan dricksvatten ett
par dagar.

− Vid urgrävningsarbeten i samband med anläggandet av järnvägen grävs en viktig
elkabel av. Elförsörjningen till ett industriområde påverkas.
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Relevansnivå 1 gäller där det finns någon form av infrastruktur som kan skadas, men
bara i liten omfattning.

Exempel:
− En trafikolycka inträffar i en korsning med en anslutande byggväg. Ett större fordon

välter och huvudvägen måste stängas av medan räddningsarbetet pågår.
− Ett skred inträffar nedanför en hög järnvägsbank. En teleledning på stolpar rivs ned

av jordmassorna och telefonförbindelsen till några närliggande bostadsfastigheter
avbryts.

Relevansnivå 0 gäller där den oväntade händelsen inte kan medföra att infrastrukturen
drabbas negativt. I de fall Botniabanans trafik kan påverkas kan relevansnivån inte vara
0.

Exempel:
− På grund av felberäkningar vid planering av en sträcka där järnvägen går i djup

jordskärning, sänks grundvattenytan snabbt när schaktningen genomförts.
− Ett kemikalieutsläpp medför att ett vattendrag förorenas. Kemikalierna medför dock

ingen risk för människor och trafikering kan ske som vanligt i närheten.
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11..  SSaammmmaannffaattttnniinngg  
 

Denna PM innehåller en risk- och säkerhetsanalys som 
genomförts enligt Banverkets MIR-modell ”Identifi-
ering och beskrivning av risker – metodik i järnvägs-
planeskedet för Botniabanan”. Syftet med denna 
modell är att säkerställa att risker med stora potentiella 
konsekvenser hanteras och dokumenteras på ett 
tillfredställande sätt. Analysen innefattar både bygg-
skedet och driftskedet. Viktiga nyckelbegrepp i analys-
modellen är: 
 
Oönskade händelser (olyckor och andra typer av 
plötsliga händelser) 
Konsekvenser (de negativa följderna av oönskade 
händelser) 
Relevans (en bedömning av hur relevanta de oönskade 
händelserna respektive konsekvenserna är anger hur 
viktigt det är att dessa beaktas i den fortsatta projek-
teringen)  
 
En fördjupad riskanalys har gjorts för Skorpedsåsen 
och Bjästa vattentäkt, främst med avseende på 
kemikalieutsläpp vid olyckor med farligt gods. Även 
denna riskanalys ingår i järnvägsplanen, dock inte i 
denna PM. För säkerhetsfrågor i tunnlar har en särskild 
analys gjorts som omfattar hela Botniabanan, där 
riktlinjer för räddningsvägar m.m. redovisas. 
 

Botniabanan mellan Kornsjösjön och Gålnäs utformas 
så att en god säkerhet erhålls generellt. Genom 
utformning med planskilda korsningar, ATC-system 
m.m. är sannolikheten för stora trafikolyckor mycket 
liten. Sannolikheten för naturkatastrofer, terroristdåd 
o.s.v. är också mycket liten. Oönskade händelser är 
dock svåra att förutsäga. Om exempelvis en vagn med 
farligt gods skulle explodera, eller om bron över 
Nätraån skulle rasa samman, kan konsekvenserna bli 
mycket stora både för människor och miljö. Även 
kostnaderna för förstörd egendom och avbrott i viktiga 
infrastruktursystem skulle kunna bli stora. 
 
Risken med kemikalieutsläpp vid Skorpedsåsen och 
Bjästa vattentäkt bedöms vara en särskilt viktig 
säkerhetsfråga, som kräver särskilda åtgärder. 
 
De åtgärder som planeras är bland annat skyddsräls 
utmed åsen och broarna samt fördröjningsmagasin för 
uppsamling av avrinningsvatten i känsliga lägen. Tro-
ligen anläggs ett tätskikt i marken vid Skorpedsåsen. 
Helikopterplatser för att underlätta räddningsinsatser 
kommer att anordnas utmed sträckan. Regler och 
riktlinjer för hur arbetet ska utföras minskar risken för 
olyckor, kemikalieutsläpp m.m. under byggtiden. 
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22..  IInnlleeddnniinngg  
 

2.1 Läsanvisning 
”Teknisk PM säkerhet” innehåller en redovisning av 
den genomförda analysen av risk- och säkerhetsfrågor 
för järnvägsplan JP 32. I detta kapitel (2. Inledning) 
beskrivs bland annat bakgrunden till säkerhetsanalysen 
samt den modell som använts. Analysmodellen be-
skrivs utförligare i ”Identifiering och beskrivning av 
risker – metodik i järnvägsplaneskedet för Botnia-
banan” samt det bifogade dokumentet ”Kriterier och 
exempel för relevansbedömning” (bilaga 2). Den som 
vill fördjupa sig i riskanalysmodellen bör läsa dessa 
dokument snarare än detta inledande kapitel till analys 
av JP 32. 
 
I kapitel 3 finns resultaten av riskanalysen. Under 
respektive rubricerad oönskad händelse redovisas dels 
relevansen av själva händelsen, dels tänkbara konse-
kvensers typ och omfattning. Även tänkbara åtgärder 
redovisas under respektive avsnitt. För att få ökad 
förståelse för de relevansbedömningar som gjorts (i 
skala 0 – 3) kan ”Kriterier och exempel för relevans-
bedömning” (bilaga 2) läsas. För detaljstudier av 
orsakerna till relevansbedömning av delsträckor (de 
poäng som finns i tabellerna) kan ”Förklaringar till 
relevansbedömningar, JP 32 Kornsjösjön – Gålnäs” 
(bilaga 1) läsas parallellt med kapitel 3. 
 
I kapitel 4 finns en samlad bedömning av de mest 
relevanta händelserna och konsekvenserna. 
 
I kapitel 5 finns en sammanställning över åtgärder för 
att eliminera, begränsa eller mildra de oönskade hän-
delser och konsekvenser som kan tänkas inträffa. 
 
 

2.2 Bakgrund 
En ökad medvetenhet om risk- och säkerhetsfrågor i 
samhällsplaneringen ställer krav på ett genomarbetat 
beslutsunderlag som belyser dessa aspekter. För 
Botniabanan genomförs därför riskanalyser i järnvägs-
planeskedet enligt en särskild analysmodell. Över-
väganden med hänsyn till riskfrågor har även gjorts i 
tidigare planeringsskeden. Frågan har dock inte sär-
redovisats i förstudie- och utredningsskedena. 
 

I järnvägsplaneskedet utförs vissa djupstudier av risker 
som är gemensamma för hela Botniabanan. Exempel-
vis genomförs en särskild riskanalys för tunnel-
säkerhet. Resultatet av övriga studier har inte inarbetats 
i detta PM utan fungerar som kompletterande 
dokument. 
  
Som underlag för bedömning av Botniabanans del-
sträcka JP 32, Kornsjösjön – Gålnäs, har detta doku-
ment upprättats.  
 
 

2.3 Metod 

Analysmodell 
Riskanalysen har genomförts enligt Banverkets MIR-
modell ”Identifiering och beskrivning av risker”. 
Modellen redovisas i dokumenten ”Identifiering och 
beskrivning av risker – metodik i vägplanerings-
processen” (Patrik Hult, Swepro Engineering AB och 
Lars Harms-Ringdahl, IRS, Stockholm 1999-07-08) 
samt ”Identifiering och beskrivning av risker – 
metodik i järnvägsplaneskedet för Botniabanan” 
(Patrik Hult 2000-02). 
 
Syftet med denna modell är att säkerställa att risker 
med stora potentiella konsekvenser hanteras och 
dokumenteras på ett tillfredställande sätt. Riskanalysen 
innefattar både byggskedet och driftskedet. Riskana-
lysen är grov och kvalitativ. Den innehåller således 
inga försök till närmare kvantifiering av hur stora olika 
risker är. Däremot är den uppbyggd med en struktur 
som medger uppdatering och ökning av detaljerings-
graden vartefter projektet fortskrider. Riskanalysen 
baseras framför allt på befintligt utredningsmaterial 
som tagits fram under järnvägsplaneskedet.  
 
Viktiga nyckelbegrepp i analysmodellen är: 
Oönskade händelser (olyckor och andra typer av 
plötsliga händelser, med fokus på typen, orsakerna och 
sannolikheten) 
Konsekvenser (de negativa följderna av oönskade 
händelser, med fokus på värdet av det som berörs och 
skadans omfattning) 
Relevans (en bedömning av hur relevanta de oönskade 
händelserna respektive konsekvenserna är anger hur 
viktigt det är att dessa beaktas i den fortsatta projek-
teringen) 
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Sannolikheten för att en viss oönskad händelse ska 
inträffa vägs inte samman med tänkbara konsekvenser 
av händelsen. Istället redovisas relevansen av att olika 
typer av oönskade händelser kan inträffa parallellt med 
konsekvensernas relevans. Byggfasen bedöms för sig 
och driftfasen för sig, eftersom sannolikheten och 
konsekvenserna för många typer av händelser skiljer 
sig mellan de olika skedena. 
 
 

Definitioner 
Med riskanalys menas i denna rapport ”en systematisk 
identifiering av riskkällor i ett definierat system, samt 
en uppskattning/bedömning av risken (för människa, 
egendom eller miljö) som är förknippad med dessa”. 
 
Med risk menar vi en sammanvägning av 
sannolikheten för en oönskad händelse och de 
potentiella konsekvenser som denna händelse kan 
medföra. En mycket osannolik händelse kan innebära 
en stor risk, om dess konsekvenser kan bli mycket 
allvarliga. I den aktuella analysmodellen MIR gör vi 
inte någon matematisk sammanvägning av sannolik-
heten att en olycka inträffar och hur omfattande dess 
konsekvenser kan bli. Istället bedömer vi vilka 
händelser och vilka konsekvenser som är viktiga att ta 
hänsyn till i arbetet med järnvägsplanen, i den fortsatta 
projekteringen, vid byggandet och driften av Botnia-
banan. Bedömningen bygger på det vi kallar för 
händelsernas och konsekvensernas relevans.  
 
I riskanalysen för Botniabanan definieras och används 
begreppen på följande sätt: 
 
Oönskad händelse 
En händelse som inträffar plötsligt och oväntat, och 
som kan medföra negativa konsekvenser för miljö, 
människor, egendom eller infrastruktur. 
 
De händelser som har studerats har grupperats i 
följande 11 grupper: 
 
1. Kollaps av konstruktion 
2. Ras, skred 
3. Vattengenombrott 
4. Kemikalieutsläpp 
5. Explosion eller brand 
6. Trafikolyckor, fel i trafikstyrning 
7. Sabotage 
8. Meteorologiska fenomen 
9. Vibrationer 
10. Ändringar av grundvattenytans läge 
11. Övriga händelser 
 

 
Konsekvens 
Den negativa inverkan på miljö, människor, egendom 
eller infrastruktur som direkt orsakats av en oönskad 
händelse. 
 
Indelningen av konsekvensanalysen grundar sig på 
olika typer av skyddsvärden, här uppdelat i fyra 
huvudgrupper: 
 
I) Miljö 

− Naturmiljö 
− Naturresurser 
− Kulturmiljö 
− Boendemiljö och friluftsliv 

II) Människor 
− Trafikanter 
− Tåg- och banpersonal 
− Tredje man (närboende m.fl.) 

III) Egendom 
− Egendom tillhörande Botniabanan 
− Statlig/kommunal egendom 
− Privat egendom 

IV) Infrastruktur (avbrott i funktion) 
− Järnvägsnät 
− Vägnät 
− Flyg 
− Teknisk försörjning (VA, el, tele, fjärrvärme) 
 

 
Relevans av oönskade händelser 
I bedömningen av den oönskade händelsens relevans 
tas hänsyn dels till om typen av händelse kan 
förekomma på Botniabanan, dels till hur stor 
sannolikheten är att den inträffar.  
 
Även möjligheterna att förebygga eller förhindra 
händelsen kan vägas in vid relevansbedömningen. 
Händelser som inte går att påverka, exempelvis 
meteoritnedfall, behöver kanske inte analyseras, även 
om de kan medföra allvarliga konsekvenser. Möjliga 
orsaker till händelsen studeras och sedan görs en 
bedömning av hur viktigt det är att ta hänsyn till denna 
tänkbara händelse i det fortsatta arbetet. Relevansen 
redovisas i skalan 0 – 3, där 0 = utan relevans och 3 = 
mycket stor relevans.  
 
Generella kriterier för relevansbedömning beskrivs i 
”Identifiering och beskrivning av risker – metodik i 
järnvägsplaneskedet för Botniabanan”, s 10. Exempel 
på relevansnivåer för Botniabanan redovisas i bilaga 2. 
 
Såväl under byggtiden som när järnvägen är i drift kan 
en lång rad oönskade händelser inträffa. Händelse-
analysen syftar till att försöka förutse så många 
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händelser som möjligt av dem som kan komma att 
inträffa och ta ställning till vilka händelser som är så 
sannolika eller omfattande att de bör beaktas i det 
fortsatta arbetet. 
 
Relevans av konsekvenser 
Relevansen av en konsekvens syftar på värdet av 
berörda skadeobjekt och i vilken grad dessa objekt kan 
ta skada, till följd av en oönskad händelse.  
 
Möjliga konsekvenser av olika händelser har studerats 
som en grund för bedömning av hur viktigt det är att ta 
hänsyn till dessa tänkbara konsekvenser i det fortsatta 
arbetet. Relevansen redovisas i skalan 0 – 3, där 0 = 
utan relevans och 3 = mycket stor relevans.  
 
Det finns många olika typer av konsekvenser, och alla 
som har en viss omfattning kan vara värda att beakta. 
Indirekta konsekvenser har inte studerats i denna över-
gripande analys.  
 
 

Genomförande 
Analysen har genomförts i sex steg enligt MIR-
modellen: 
1. Planering 
2. Händelseanalys 
3. Konsekvensanalys 
4. Bedömning 
5. Åtgärdsförslag 
6. Sammanfattning 
 
1. Efter att organisation, tidplan och riktlinjer klar-

gjorts har en första genomgång av sträckan gjorts 
som grund för risk- och säkerhetsanalysen. En 
grov bedömning av riskobjekt och skadeobjekt 
samt andra kända förutsättningar har utgjort grund 
för indelning i delsträckor. 

2. Analys av relevansen av oönskade händelser har 
gjorts för samtliga delsträckor. 

3. Analys av relevansen för konsekvenser har gjorts 
för samtliga delsträckor, med utgångspunkt i typen 
av oönskad händelse. Därmed har konsekvens-
relevansen bedömts separat för de 11 grupperna av 
oönskade händelser. 

4. De händelser som visat sig vara mest relevanta har 
lyfts fram och beskrivits. Behov av fördjupade 
riskanalyser har klargjorts. 

5. Åtgärder som kan föreslås gälla i järnvägsplanen 
har tagits fram. Andra tänkbara åtgärder för 
kommande skeden har beskrivits som stöd för 
fortsatt säkerhetsarbete. 

6. Resultatet har sammanfattats dels i detta PM, dels 
kortfattat i järnvägsplanens miljökonsekvens-
beskrivning. 

 
Eftersom analysmodellen är relativt obeprövad har 
bearbetningar gjorts under arbetets gång och en rad 
stöddokument har tagits fram, bland annat ”Kriterier 
och exempel för relevansbedömning” samt ”Säkerhets-
höjande åtgärder i järnvägsplaner, förslag till struktur 
för sammanställning”.  
 
Uppläggningen av riskanalysen har successivt stämts 
av mot Banverket med Patrik Hult som samordnare. 
Banverket har tillhandahållit de data som är gemen-
samma för hela Botniabanan, i övrigt har MKB och 
projekteringsunderlag från järnvägsplanen använts till-
sammans med tid igare genomförda utredningar. 
 
Ett stort antal händelser har diskuterats men avfärdats 
som så osannolika att de inte beaktas. Som exempel på 
händelser som inte studeras vidare kan nämnas broras i 
samband med jordbävning eller att ett flygplan störtar 
på bron. Riskanalysen garanterar naturligtvis inte att 
händelser inte kan inträffa som inte har kunnat 
förutses. Händelser kan också medföra betydligt fler 
konsekvenser än vad som kunnat beskrivas i detta 
dokument. Detta PM kan dock bidra till att vissa 
olyckor kan förutses och förebyggas. 
 
I de fall åtgärder som föreslås i järnvägsplanen minskar 
händelsens eller konsekvensens relevans har ändå det 
högre värdet redovisas, för att tydliggöra händelsens/ 
konsekvensens relevans i det fortsatta arbetet. 
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2.4 Järnvägssträckan JP 32 

Beskrivning av sträckan 
Järnvägsplanesträckan JP 32 utgör en ca 15 km lång 
del av Botniabanan mellan Kornsjösjön och Gålnäs, 
km 531+000 – 545+800. Sträckan går genom ett 
glesbebyggt och variationsrikt landskap strax söder om 
Örnsköldsvik. Järnvägskonstruktionen kommer att 
innefatta flera broar och tunnlar, och stora delar av 
sträckan ligger antingen på bank eller i djup skärning. 
En mötesbangård med spårväxlar anläggs söder om 
Kornsjötjärnen. Naturmarken består till stora delar av 
barrskogsklädda kullar och berg, med sjöar och 
vattendrag i de låglänta områdena. Runtom sjöarna är 
marken uppodlad och bebyggd med mindre byar. 
Järnvägen kommer bland annat att korsa Nätraån och 
Skorpedsåsen (grusås) samt Hällviken. I närheten av 
sträckans norra del finns Gålnäs industriområde. Väg 
E4 går i ungefär samma riktning som Botniabanan men 
kommer att korsas via en tunnel genom berget väster 
om Hällviken. 

I Örnsköldsviks översiktsplan rekommenderas ett 
skyddsavstånd till bebyggelse vid nybyggnad på minst 
50 m. Utmed JP 32 kommer några fastigheter att lösas 
in, men 14 bostäder hamnar ändå inom 150 m från 
järnvägen. Av dessa ligger 3 hus på ca 50 m avstånd. 
 

Indelning för systematisk analys 
För att kunna genomföra risk- och säkerhetsanalysen 
av JP 32 på ett tydligt och systematiskt sätt, trots 
järnvägens och landskapets variationsrikedom, har 
sträckan delats in i 19 delsträckor. Dessa delsträckors 
indelning har tagits fram genom en sammanvägning av 
topografi, geotekniska förhållanden och det omgivande 
landskapet, så att relativt homogena delar erhållits som 
grund för relevansbedömningarna. Vissa typer av 
oönskade händelser och vissa typer av konsekvenser 
har likartade förutsättningar längs stora delar av 
sträckan. Även i dessa fall har samma indelning 
använts i tabellerna för att göra analysresultaten så 
tydliga som möjligt. I den löpande texten beskrivs 
dock bara de delar som visat sig vara särskilt 
intressanta. 

Delstr. Startp. Beskrivning 

1 531/000 Kornsjösjön: skog, fast mark (morän + berg) 

2 532/300 Kornsjöstrand: raviner, känslig hydrologi, ev rasrisk 

3 533/000 Vårdhemsberget: mötesbang., växel, djup skärning (jord + berg) 

4 534/000 Kornsjötjärnen: mötesbang., växel, raviner, ev. rasrisk (sand + silt) 

5 535/000 Tjärnberget: djup bergskärning 

6 535/400 Skorpedsåsen: känslig miljö (sand + grus) 

7 536/000 Skorpedsåsen: känslig miljö, hög bank (sand + silt) 

8 536/400 Nätraån: bro, värdefull naturmiljö 

9 537/300 Finnborg: 3 st bostäder ca 150 m bort 

10 537/800 Finnborg: tunnel 

11 538/400 Hällviken: miljö, svår geoteknik, flera bostäder, 200 m bro + bank 

12 539/300 Hällberget: tunnel 

13 539/900 Åtessjön: bäckraviner, känslig hydrologi, närliggande bostäder 

14 541/600 Åtesberget: bergskärning 

15 542/300 Bodmyran: fast mark, berg, känslig hydrologi i vissa delar 

16 543/500 Gnusberget: svagt berg (skärning) 

17 544/000 Främmerhörnäs: raviner och berg, svår geo, bitvis känslig hydro. 

18 545/000 Högsnäs: tunnel 

19 545/400 Gålnäs industriområde: våtmark, svår geoteknik 
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33..  AAnnaallyyss  aavv  ooöönnsskkaaddee  hhäännddeellsseerr  oocchh  kkoonnsseekkvveennsseerr  
 

3.1 Kollaps av konstruktion 

Allmänt 
Med kollaps av konstruktion avses brott i byggda 
konstruktioner, exempelvis järnvägsspår, bro eller 
grundförstärkning. Kollaps av konstruktion kan or-
sakas av yttre påverkan, överbelastning, konstruktions- 
eller materialfel, underminering m.m. Relevansen av 
händelsen kollaps av konstruktion grundar sig på 
konstruktionens komplexitet, grundförhållanden och 
andra omgivningsförhållanden samt risken för yttre 
påverkan. Sannolikhetsbedömningen för en kollaps 
grundar sig på att normalt underhåll utförts och att den 
inträffar inom konstruktionens beräknade livslängd. 
 
 

Byggfas 
Längs sträckan finns många höga bankar, djupa 
skärningar, tunnlar och broar, vilket medför att risken 
för kollaps av konstruktion bör uppmärksammas 
särskilt under byggfasen. Under byggtiden förekommer 
byggnadsställningar, lanseringsbanor, formar för 
konstbyggnader, tillfälliga geokonstruktioner m.m. 
Dessutom är kunskapen om de geotekniska förhål-
landena begränsad, och oväntade belastningar kan 
uppkomma. Sannolikheten för kollaps är därför gene-
rellt större än i driftfasen. 
 
Bron över Nätraån är ca 900 m lång och uppförs som 
en avancerad konstruktion med pålgrundläggning. 
Bron har hög höjd och lång spännvidd. Detta medför 
att relevansen för kollaps av konstruktion är mycket 
stor för denna bro under byggfasen. 
 

Sammanfattande tabell – relevansnivå 
1. Kollaps av konstruktion 
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 B D B D B D B D B D 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 

2 2 1 2 2 2 3 1 1 1 2 

3 2 1 1 1 2 2 1 1 0 1 

4 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

5 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 

6 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 

7 2 2 1 1 2 2 1 1 0 1 

8 3 2 2 2 2 3 2 2 0 2 

9 2 1 1 1 1 1 1 1 0 1 

10 2 1 1 1 2 3 1 1 1 3 

11 2 2 2 2 2 3 1 1 0 2 

12 2 1 1 1 2 3 1 1 0 2 

13 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 

14 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 

15 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 

16 2 2 1 1 1 1 1 1 0 1 

17 2 2 1 1 1 1 1 1 0 1 

18 2 1 1 1 2 3 1 1 0 2 

19 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 

Max. 3 2 2 2 2 3 2 2 1 2 

 
B= Byggfas, D= Driftfas 
0=ingen relevans, 1= liten 2=stor, 3=mycket stor relevans 
Motiveringar för nivå 2 och 3 för varje delsträcka: se bilaga 1. 
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Driftfas 
Kollaps av bärande konstruktion kan orsakas av yttre 
påverkan (såsom påsegling, orkaner eller överbelast-
ning) eller av fel i konstruktionen. Inga större fartyg 
går längs Nätraån, så risken för påsegling är obefintlig. 
Däremot kan konstruktionsfel eller överbelastning 
uppstå. 
 
Konstruktioner av olika slag finns längs hela Botnia-
banan. Om en mindre betydelsefull konstruktionsdel 
kollapsar blir dock händelsen mycket mindre 
omfattande än om t.ex. en bro skulle rasa. Kollaps av 
vissa broar, komplicerade skärningar och bankar har 
därför bedömts vara av stor relevans medan relevansen 
för sträckan i övrigt är liten. Relevansen för kollaps av 
någon av tunnlarna i driftfasen har bedömts som liten 
eftersom tunnlarna utsätts för liten yttre påverkan. 
 
Konstruktionerna ska vara dimensionerande för att 
klara av normal yttre påverkan, det är endast i extrem-
fall som en omfattande kollaps kan uppstå. 

Konsekvenser 
Kollaps av konstruktion medför i flertalet fall endast 
lokal och mycket liten påverkan på miljön. Vid 
värdefulla vattendrag och sjöar kan dock konsekven-
serna bli något mer omfattande. Bäckravinerna vid 
Kornsjösjön, Nätraån samt Hällviken kan grumlas 
kraftigt om broarna skulle kollapsa. Detta kan medföra 
konsekvenser för vattenlevande djur och växter. 
 
Platser där många människor vistas är mer relevanta än 
andra områden. Eftersom det finns en liten möjlighet 
att ett persontåg passerar just när kollapsen inträffar i 
driftfasen, är dock flera partier relevanta. Konse-
kvenserna kan bli mer allvarliga om höga konstruk-
tioner kollapsar (broar, djupa skärningar och höga 
bankar). Kollaps av en tunnel kan medföra mycket 
allvarliga konsekvenser med avseende på person-
skador, om kollapsen inträffar när ett tåg passerar. 
 
Konsekvenserna för egendom vid kollaps av konstruk-
tion är generellt sett mindre relevanta än konse-

Bro över 
ravinerna vid 
Kornsjösjön 

Hög bank över 
Skorpedsåsen samt 
bro över Nätraån 

Tunnel vid 
Finnborg 

Bro och 
bankar över 
Hällviken 

Tunnel genom 
Hällberget 

Tunnel vid 
Högsnäs 

Raviner och  
skärning genom 
svagt berg 

Djup jord- och 
bergsskärning 

I dessa områden bedöms 
relevansen för kollaps av 
konstruktion vara stor. 
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kvenserna för människor. Kollaps av stora kompli-
cerade konstruktioner kan dock medföra mycket stora 
kostnader. Ett återuppförande av bron över Nätraån vid 
händelse av total kollaps skulle vara mycket kostsam. 
 
I de fall där en viktig kommunikationsled stängs av 
under lång tid till följd av att en konstruktion kollapsat, 
är konsekvenserna för infrastrukturen relevanta. Rele-
vansen är större om det inte finns några ersättande 
alternativa kommunikationsleder. Om någon av broar-
na eller tunnlarna kollapsar under driftfasen måste 
Botniabanans trafik stoppas under en lång tid. 
 
Den östra tunnelmynningen strax väster om Hällviken 
ligger under E4. Om tunneln kollapsar här kan följden 
bli att både Botniabanan och E4 måste stängas av för 
trafik under lång tid. 
 

Åtgärder i järnvägsplanen 
Krav på geotekniska förstärkningsåtgärder m.m. har 
tagits fram i järnvägsplanen. Även principförslag till 
konstruktioner redovisas i järnvägsplanen. Detta utgör 
underlag för dimensionering av konstruktioner, som 
naturligtvis ska vara utformade enligt gällande regler 
och riktlinjer. Därmed blir sannolikheten liten för att 
kollaps av konstruktion ska inträffa. 
 

Åtgärder i senare skeden 
Dimensioneringen av Botniabanans konstruktioner 
kommer i huvudsak att ske under bygghandlingsskede 
och entreprenad. Konstruktionerna utförs rege lmässigt 
så att de klarar normala påfrestningar enligt gällande 
riktlinjer. 
 
I driftskedet bör inspektion av broar och tunnlar 
genomföras regelbundet, så att eventuella skador kan 
upptäckas innan en kollaps inträffar. 
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3.2 Ras, skred 

Allmänt 
Med ras och skred avses brottrörelser i naturlig jord. 
Brott i geokonstruktioner hänförs till händelsen 
”kollaps av konstruktion”. Ras kan främst inträffa i 
friktionsjordar medan skred sker i finkorniga jordar. 
Ras och skred kan orsakas av yttre påverkan, 
överbelastning, underminering m.m. Relevansen av 
händelsen ras och skred grundar sig på grundför-
hållanden och andra omgivningsförhållanden, vilka 
laster som påförs samt risken för yttre påverkan.  
 
Händelsen ras och skred är relevant vid: 
− Sluttande terräng, speciellt i anslutning till vatten-

drag 
− Djupare schakt (>3-4 m) i lös jord 
− Höga bankar på lös jord (>3-4 m). 
− Branta älvbrinkar 
− Tunnlar 
− Komplicerade arbetsmetoder 
− Besvärliga geotekniska förhållanden 
 

Byggfas 
Eftersom marken utsätts för nya belastningar i 
samband med byggandet är risken för ras och skred 
generellt större än i driftfasen. Lokala variationer i 
markens jordsammansättning kan missas vid de geo-
tekniska undersökningarna.  
 
Inom sträckan för JP32 kan vissa delar urskiljas där de 
geotekniska förhållandena är mer komplicerade. I de 
fall järnvägskonstruktionen är avancerad är relevansen 
för ras eller skred stor, framför allt i byggfasen. Detta 
gäller i huvudsak dessa områden: 
− Bäckravinerna söder om Kornsjösjön 
− Djupa skärningar där släntstabilisering krävs 
− Höga bankar (särskilt söder om Kornsjötjärnen där 

grundförhållandena är svåra) 
− Grundläggning av brostöden i naturlig slänt vid 

Nätraån 
− Bankfyllnaden på Hällvikens sjöbotten 
 

Driftfas 
Även i driftfasen finns risk för ras och skred. 
Järnvägsanläggningen utformas dock så att risken är 
mycket liten. I samband med kraftiga regn kan 
markens bärighet försämras, samtidigt som belast-
ningen ökar. Erosion och underminering kan medföra 
ökad risk för ras och skred. 

Sammanfattande tabell – relevansnivå 
2. Ras, skred 
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 B D B D B D B D B D 

1 1 1 1 1 1 0 1 1 0 0 

2 2 1 2 2 1 1 1 1 1 1 

3 2 2 1 1 1 0 1 1 0 1 

4 2 1 1 1 1 0 1 1 1 1 

5 1 1 1 1 1 0 1 1 0 1 

6 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 

7 2 1 1 1 1 0 1 1 0 0 

8 2 2 2 2 1 0 1 1 0 0 

9 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 

10 1 1 1 1 1 0 1 1 1 2 

11 2 2 2 2 1 1 1 1 0 0 

12 1 1 1 1 1 0 1 1 0 1 

13 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 

14 1 1 1 1 1 0 1 1 0 0 

15 1 1 1 1 1 0 1 1 0 0 

16 2 2 1 1 1 0 1 1 0 1 

17 2 1 1 1 1 0 1 1 0 1 

18 1 1 1 1 1 0 1 1 0 1 

19 1 1 1 1 1 0 1 1 0 0 

Max. 2 2 2 2 1 1 1 1 1 2 

 
B= Byggfas, D= Driftfas 
0=ingen relevans, 1= liten 2=stor, 3=mycket stor relevans 
Motiveringar för nivå 2 och 3 för varje delsträcka: se bilaga 1. 
 

Konsekvenser 
Ras och skred medför oftast endast lokala miljö-
konsekvenser med liten omfattning. I anslutning till 
vatten kan dock påverkan bli mer märkbar. Bäck-
ravinerna vid Kornsjösjön, Nätraån och Hällviken kan 
påverkas av ras och skred bland annat genom att 
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grumling försämrar förutsättningarna för vattenlevande 
djur och växter. 
 
Ras eller skred medför i flertalet fall inga person-
skador, såvida händelsen inte åtföljs av att en viktig 
konstruktion kollapsar (se föregående kapitel). Få 
bostäder och verksamheter ligger i järnvägens närhet. 
 
Egendomsskador kan orsakas, dock inte av en sådan 
omfattning att konsekvenserna bedöms ha stor 
relevans. Enstaka byggnader eller anläggningar skulle 
kunna ta skada, men framför allt kan själva järnvägs-
anläggningen påverkas. 
 
Om ett ras eller skred inträffar så att en viktig 
kommunikationsled spärras av, är konsekvenserna för 
infrastrukturen relevanta. Oftast kan dock järnvägen/ 
vägen öppnas igen efter ett relativt kort trafikavbrott. 
Om ett ras skulle inträffa vid tunnelmynningen där E4 
korsar Botniabanan kan följden bli att både den viktiga 
vägen och järnvägen blockeras och trafiken hindras en 
tidsperiod. 
 

Åtgärder i järnvägsplanen 
Yt- och grundvatten i raviner och sluttningar kommer 
att tas omhand så att det ej kan påverka den 
geotekniska stabiliteten.  
 
Krav på geotekniska förstärkningsåtgärder m.m. har 
tagits fram i järnvägsplanen. På följande sträckor har 
särskilda förstärkningsåtgärder föreslagits som minskar 
risken för ras eller skred: 
 
− Urgrävning vid ravinerna, km 532+300 – 532+900 
− Urgrävning lös jord km 534+080 – 534+500 samt 

534+620 – 534+700 
− Urgrävning/nedpressning i Hällviken samt i dal-

gången norr om Hällviken 
− Urgrävning av lös jord km 540+390 – 540+560 
 
Partier där förbelastning föreslås (stabilitetsförhål-
landena måste studeras vidare i senare skede): 
− Km 534+700 – 534+975 
− 544+050 – 544+260 (alternativt KC-pelare) 
 
Genom att närmast liggande fastigheter inlöses inför 
bygget av järnvägen är risken mycket liten att något 
bostadshus skulle påverkas av ras eller skred. 
 

Åtgärder i senare skeden 
Dimensioneringen av Botniabanans konstruktioner 
kommer i huvudsak att ske under bygghandlingsskede 
och entreprenad. I samband med detta görs komplet-
terande geotekniska undersökningar, så att risken för 
ras och skred klarläggs ytterligare. 
 
I bygghandlingsskedet ska utformning av bank och 
skärning göras så att stabiliteten blir tillfredsställande, 
där så krävs med hjälp av erosionsskydd, jordför-
stärkning o.s.v. 
 
Byggaktiviteter som kan förorsaka ras och skred bör 
planeras genom analys av stabilitet, analys av kritiska 
värden (gränsvärden) för deformationer och vibra-
tioner, rekommendationer för arbetsordning och 
kontrollinsatser samt rekommendationer för åtgärder 
vid överskridande av gränsvärden. 
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3.3 Vattengenombrott 

Allmänt 
Med vattengenombrott avses bortspolning/undermi-
nering av konstruktion. Detta kan vara relevant vid 
avledning av vatten genom järnvägskonstruktion eller 
via konstruktion i anslutning till järnväg.  
 
Vattendrag som påverkas kraftigt av vårfloder kan 
medföra en ökad sannolikhet till vattengenombrott. 
Likaså kan dimensioneringen av trummor i förhållande 
till vattendragens flöden vid extremförhållanden på-
verka relevansen. 
 
 

Byggfas 
I byggfasen används ofta tillfälliga konstruktioner, 
exempelvis trummor för att avleda vatten. Järnvägs-
konstruktionerna är inte heller färdigställda, vilket kan 
medföra en ökad sårbarhet. Sannolikheten för vatten-
genombrott är därmed generellt högre i byggfasen sett 
ur denna synvinkel. Vattengenombrott sker dock ofta i 
samband med extrema vattenflöden (exempelvis 
ovanligt kraftiga vårfloder). Sannolikheten för att ett 
sådant tillstånd uppkommer under byggfasen är mycket 
mindre än i driftfasen, på grund av den begränsade 
tidsperioden. I första hand är det lokala förhållanden, 
såsom förekomsten av vattendrag, som är avgörande. 
 
Söder om Kornsjösjön finns ett omfattande system 
med bäckraviner. Korsande bäckar finns också på flera 
andra delsträckor. Där bäckarna ligger på en högre 
nivå än järnvägens rälsöverkant måste bäckarna 
omledas. Detta kan ibland vara komplicerat och 
föranleder en högre relevans för vattengenombrott. Vid 
Gnusberget dras banan i djup skärning genom dåligt 
berg. Det är tänkbart att mindre vattengenombrott sker 
i detta parti under byggtiden. 
 
 

Driftfas 
Liksom i byggfasen är det partierna med många 
korsande bäckar som har stor relevans för vatten-
genombrott. 
 
Någon särskild hänsyn till dammbrott uppströms 
Nätraån har inte tagits i denna analys.  
 

Sammanfattande tabell – relevansnivå 
3. Vattengenombrott 
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1 2 2 1 1 1 0 1 1 1 1 

2 2 2 1 1 1 0 2 2 1 2 

3 1 1 1 1 1 0 1 1 0 1 

4 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 

5 1 1 1 1 1 0 1 1 0 1 

6 1 1 1 1 1 0 1 1 0 1 

7 0 0 1 1 1 0 1 1 0 1 

8 1 1 1 1 1 1 2 2 0 2 

9 1 1 1 1 1 0 1 1 0 1 

10 1 1 0 0 1 0 1 1 0 1 

11 1 1 1 1 1 0 1 1 0 1 

12 1 1 0 0 1 0 1 1 0 1 

13 2 2 1 1 1 0 1 1 0 1 

14 1 1 1 1 1 0 1 1 0 1 

15 2 2 1 1 1 0 1 1 1 1 

16 2 1 1 1 1 0 1 1 1 1 

17 2 2 1 1 1 0 1 1 1 1 

18 1 1 0 0 1 0 1 1 0 1 

19 1 1 1 1 1 0 1 1 0 1 

Max. 2 2 1 1 1 1 2 2 1 2 

 
B= Byggfas, D= Driftfas 
0=ingen relevans, 1= liten 2=stor, 3=mycket stor relevans 
Motiveringar för nivå 2 och 3 för varje delsträcka: se bilaga 1. 
 

Konsekvenser 
I området finns ingen miljö som är särskilt känslig för 
de konsekvenser som ett vattengenombrott eventuellt 
skulle kunna medföra. Vattengenombrott i form av 
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mindre vattenmängder medför sällan någon fara för 
människor. 
 
De mindre vattengenombrott som är tänkbara i 
området kan medföra begränsade egendomsskador. I 
extremfall kan man tänka sig att brostöd spolas bort 
med kollaps av en bro som följd. Skador på broarna 
kan medföra stora kostnader samt längre driftstopp. 
 
 

Åtgärder i järnvägsplanen 
Yt- och grundvatten i raviner och sluttningar kommer 
att tas om hand så att risken för vattengenombrott 
minimeras.  
 
 
 
 
 
 

Åtgärder i senare skeden 
Dimensioneringen av trummor m.m. kommer i huvud-
sak att ske under bygghandlingsskede och entreprenad. 
Kompletterande hydrologiska beräkningar för att ge 
underlag för dimensioneringen ska genomföras i de fall 
det behövs. 
 
Bank närmast älv, å eller bäck bör normalt grundläggas 
med sprängstensfyllning.  
 
För den djupa skärningen genom Gnusberget ska 
särskilda förstärkningsåtgärder utarbetas i bygghand-
lingsskedet. Zoner där tätning mot grundvattenläckage 
gjorts bör kontrolleras regelbundet. 
 
I byggfasen är det viktigt att inte lämna bank under 
byggande oskyddad mot erosion vid misstanke om 
extrem avrinning. 

I sluttningen mot Kornsjösjön 
finns många bäckar och raviner. 
Om ett brostöd skulle spolas 
bort kan konsekvenserna bli 
omfattande. 

Ett kraftigt 
vattengenombrott 
vid Nätraån skulle 
kunna skada bron. 

Många bäckraviner finns i 
partiet vid Åtessjön. 

Komplicerade hydrogeo-
logiska förhållanden råder 
på stora delar av sträckan 
mellan Bodmyran och 
Främmerhörnäs. 
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3.4 Kemikalieutsläpp 

Allmänt 
Med kemikalieutsläpp avses plötsliga oväntade utsläpp 
av miljö- eller hälsofarliga kemikalier i fast, flytande 
eller gasform. 
 
Kemikalieutsläpp kan exempelvis ske vid olyckor med 
farligt gods på järnvägen eller närliggande bilvägar. 
Kemikalieutsläpp kan också ske från närliggande 
industrier eller bränsletankar. Vid ovarsam hantering i 
byggskedet kan utsläpp ske av t ex drivmedel, oljor 
eller sprängämneskemikalier. Kemikalieutsläpp är ofta 
sammankopplade med någon annan oönskad händelse, 
exempelvis trafikolyckor eller bränder. Relevansen av 
händelsen kemikalieutsläpp grundar sig på kemika-
liernas typ, hantering och volym. 
 
 
Transport av farligt gods på järnväg regleras av RID 
som är ett internationellt regelverk. Olyckor med 
farligt gods kan medföra oönskade händelser av typ 4. 
Kemikalieutsläpp eller typ 5. Explosion eller brand. 
Som följdeffekter kan också andra händelser uppstå, 
exempelvis 1. Kollaps av konstruktion. Grundtanken 
med RID är att risken för olyckor ska hållas på en 
acceptabel nivå oavsett var godset transporteras. 
Detta kan uppnås genom att antingen relevansen av de 
oönskade händelserna eller konsekvenserna hålls på 
en låg nivå, med hjälp av särskilda åtgärder där så är 
nödvändigt. 
 
I RID delas farligt gods in i olika klasser: 
1. Explosiva ämnen och föremål 
2. Komprimerade, kondenserade eller under tryck 

lösta gaser 
3. Brandfarliga vätskor 
4. Brandfarliga ämnen 
5. Oxiderande ämnen och organiska peroxider 
6. Giftiga och smittfarliga ämnen 
7. Radioaktiva ämnen 
8. Frätande ämnen 
 
Gods av dessa klasser kan i olika grad orsaka 
oönskade händelser. Förekomsten och typen av farligt 
gods är därför en viktig grund för relevansbedöm-
ningen. 
 
När det gäller kemikalieutsläpp är det i första hand 
RID-gods av klass 6 – 8 som är relevant. 
 
 

Byggfas 
Ett betydande antal kemikalier kommer att hanteras på 
byggplatsen. Det gäller bl.a. dieselbränsle, hydraulolja 
och glykol till entreprenadmaskinerna, sprängämnen, 
tätningsmedel för tunnlarna, glidmedel för lansering av 
broar och härdare, acceleratorer m.m. för betong. 
Förvaring och hantering av kemikalier innebär alltid 
risk för spill och utsläpp. De hanterade mängderna är 
dock små och de ämnen som hanteras är inte de allra 
farligaste för hälsa och miljö. Att vissa utsläpp 
kommer att ske är i det närmaste säkert. Det har dock 
bedömts vara mindre sannolikt att utsläppen ska bli så 
stora att de medför någon påtaglig inverkan på hälsa 
eller miljö. Relevansen för kemikalieutsläpp under 
byggtiden har bedömts som liten med hänsyn till att 
det är liten sannolikhet för omfattande utsläpp. 
 

Driftfas 
Transporter av farligt gods kommer att ske längs hela 
Botniabanan. Omlastning eller lagring, som medför 
särskilda risker, förekommer dock inte på den aktuella 
sträckan. Sannolikheten att en olycka med farligt gods 
ska inträffa på järnvägen är väldigt liten, eftersom 
järnvägen kommer att hålla en hög standard med 
omfattande säkerhetssystem för att förhindra kolli-
sioner och andra olyckor. Höga krav ställs också på 
hållfastheten för de vagnar eller behållare som används 
för att transportera farligt gods. Transporter med farligt 
gods förekommer också på väg E4. 
 
Vid en olycka där ett tåg med stora mängder farligt 
gods kolliderar med ett annat tåg kan olyckan få en 
mycket stor omfattning. Sannolikheten för denna typ 
av olycka är dock närmast försumbar. Även urspårning 
kan medföra att en eller flera vagnar med farligt gods 
skadas och att gas eller vätska läcker ut. Sannolikheten 
för urspårning är större än sannolikheten för kollision.  
 
Det finns inga industrier i närheten av järnvägssträckan 
som hanterar stora mängder kemikalier. Farligt gods på 
järnvägen transporteras inte i samma tåg som 
persontransporter. Tillkomsten av järnvägen kommer 
alltså inte medföra att tågresenärer utsätts för risker 
genom närhet till stora mängder farliga kemikalier.  
 
De ämnen som bedöms kunna ge störst påverkan för 
personer i järnvägens omgivning vid ett eventuellt 
utsläpp är klor och ammoniak. Ammoniak är giftigt 
och livsfarligt vid exponering för koncentrationer över 
2,5 g/m3 under mer än 30 min. Vid stora utsläpp och 
ogynnsamma vindförhållanden kan denna höga 
koncentration uppkomma upp till flera hundra meter 
eller någon kilometer från järnvägen.  
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Eftersom sannolikheten för en olycka med farligt gods 
är mycket liten bedöms relevansen av händelsen kemi-
kalieutsläpp vara ganska liten. 
 
 

Sammanfattande tabell – relevansnivå 
4. Kemikalieutsläpp 
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1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

2 1 1 2 2 1 2 2 2 1 1 

3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

4 1 1 2 2 1 1 1 1 1 1 

5 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

6 1 1 3 3 1 1 2 2 1 1 

7 1 1 2 2 1 1 2 2 1 1 

8 1 1 3 3 1 1 1 1 1 1 

9 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 

10 1 1 0 0 2 2 1 0 2 2 

11 1 1 2 2 1 2 2 2 1 1 

12 1 1 0 0 2 2 1 0 1 1 

13 1 1 2 2 1 2 2 2 1 1 

14 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

15 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 

16 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 

17 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

18 1 1 0 0 2 2 1 0 1 1 

19 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Max. 1 1 3 3 2 2 2 2 2 2 

 
B= Byggfas, D= Driftfas 
0=ingen relevans, 1= liten 2=stor, 3=mycket stor relevans 
Motiveringar för nivå 2 och 3 för varje delsträcka: se bilaga 1. 
 

Konsekvenser 
Konsekvensernas omfattning beror mycket på typen av 
kemikalie; hur giftig den är, benägenhet till spridning 
o s v. Konsekvenserna beror också på omgivningens 
sårbarhet och värde. 
 
Utsläpp av skadliga ämnen i samband med olyckor kan 
påverka luft, mark,  yt- och grundvatten. Särskilt på-
verkan på vatten bedöms kunna medföra allvarliga och 
långvariga konsekvenser. 
 
Det område som är allra känsligast för kemikalie-
utsläpp ur miljösynpunkt är Skorpedsåsen, som utgör 
en mycket värdefull naturresurs. Åsens användbarhet 
för dricksvattenrening nedströms järnvägen kan 
förstöras för lång tid framåt om marken förgiftas av 
kemikalier. Även kemikalieutsläpp i Nätraån kan 
påverka grusåsen, förutom att ån har stora naturmiljö-
värden i sig. 
 
Vid Kornsjösjön finns ett område med bäckraviner av 
ekologiskt värde. Dessa kan påverkas negativt av 
kemikalier om hanteringen under byggtiden är 
ovarsam. Enskilda dricksvattenbrunnar i Kornsjö, 
Hällviken och Åte kan förstöras om giftiga kemikalier 
tränger ned i brunnsvattnet. Ca 15 enskilda brunnar har 
bedömts vara av riskklass 1 enligt Banverkets 
”Program för kontroll och uppföljning av brunnar för 
vattenförsörjning (Botniabanan)”. Detta betyder att det 
bedöms finnas betydande risk för att brunnarna föro-
renas eller får sämre kapacitet till följd av Botnia-
banan.  
 
Utsläpp av kemikalier i gasform är i första hand 
relevant med avseende på konsekvenser för människor. 
Därmed är tätbebyggda områden mer känsliga. 
Sannolikheten för att ett gasutsläpp skulle inträffa i en 
tunnel samtidigt som människor befinner sig där är 
extremt liten. Om det ändå skulle inträffa kan 
konsekvenserna bli mycket allvarliga. Därför är 
konsekvensrelevansen för människor stor i sträckans 
tre tunnlar. 
 
Egendom kan påverkas exempelvis i form av förgiftad 
jordbruksmark eller vatten. Dessa konsekvenser är 
dock mindre relevanta än de tänkbara konsekvenserna 
för människor och miljö. 
 
När det gäller infrastrukturen finns det en punkt som är 
särskilt sårbar. Om en omfattande farligt gods-olycka 
med utsläpp av farliga kemikalier inträffar där E4 
korsar Botniabanan kan följden bli att de båda viktiga 
transportlänkarna måste stängas av. Vissa tågtrans-
porter skulle i så fall kunna omledas till stambanan, 
medan biltrafiken måste omledas på mindre vägar. 
Detta skulle kunna orsaka omfattande störningar i 
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transportsystemet både för människor och godstrans-
porter, men troligen bara under en kortare tidsperiod. 
 

Åtgärder i järnvägsplanen 
Riskerna vid Bjästa vattentäkt och Skorpedsåsen har 
bedömts vara särskilt viktiga att studera med avseende 
på kemikalieutsläpp. Därför har en särskild fördjupad 
riskanalys genomförts för detta område i järnvägs-
planeskedet. Med denna som grund kommer olika 
åtgärdsförslag att tas fram. Tänkbara åtgärder kan vara 
att ordna ett tätskikt i marken/banken under järnvägen 
på delen över Skorpedsåsen, med uppsamling av vatten 
i ett fördröjningsmagasin före avledning till Nätraån. 
Genom att skyddsräls planeras på sträckan vid åsen 
och Nätraån minskar risken att ett tåg med farligt gods 
vid urspårning hamnar utanför området där marken 
skyddas med tätskikt. 
 
Fördröjningsmagasin för uppsamling av avrinnings-
vatten planeras vid alla större vattendrag. 
 

Föreskrifter av tillvägagångssätt vid sprängning för att 
minska kväveutsläpp från sprängmedel har tagits fram. 
Detta minskar risken för miljöpåverkan på vattendrag. 
 
Vissa bostadsfastigheter inlöses inför bygget av 
Botniabanan. Därmed minskar även risken för att 
boende skulle utsättas för giftiga kemikalieutsläpp från 
en eventuell olycka med farligt gods. 
 

Åtgärder i senare skeden 
När entreprenaderna upphandlas bör tydliga regler 
formuleras för hur kemikalier ska hanteras och för-
varas under byggtiden. Den personal som deltar i 
bygget ska genomgå särskild utbildning i hur kemi-
kalier ska hanteras. 
 
Ett system för identifiering av olyckor och kemikalie-
utsläpp samt för att varna kringboende bör övervägas. 

Raviner med biotopvärden 
kan förgiftas. 

Skorpedsåsen nedströms 
järnvägen kan ta stor skada vid 
ett kemikalieutsläpp. Detta kan 
också påverka Bjästa vattentäkt.

Om ett större gasutsläpp 
sker så att både Botniabanan 
och E4 måste stängas av, 
kan konsekvenserna för 
infrastrukturen bli stora. Enskilda brunnar finns i 

flera av byarna. Dricks-
vattnet kan förstöras av ett 
kemikalieutsläpp. 

Om kemikalier rinner ned 
i vattendrag kan även 
sjösystemen påverkas. 
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3.5 Explosion eller brand 

Allmänt 
Med explosion eller brand avses plötsliga, oväntade 
sådana, d.v.s. inte kontrollerade sprängningsarbeten 
eller eldning.  
 
Explosion eller brand kan också inträffa vid olyckor på 
närliggande bilvägar, industrier eller bränsletankar. 
Vid ovarsam hantering i byggskedet kan olyckor ske 
med t.ex. drivmedel, oljor eller sprängämnes-
kemikalier. Explosion och brand inträffar ofta i sam-
band med trafikolycka, sabotage eller kemikalie-
utsläpp. Relevansen av händelsen explosion och brand 
grundar sig på typ, hantering och volym av explosiva 
och brandfarliga ämnen. Relevansen är större om RID-
gods av klasserna 1-5 transporteras på järnvägen. 
 
RID-gods av klasserna 1-5: 
1. Explosiva ämnen och föremål 
2. Komprimerade, kondenserade eller under tryck 

lösta gaser 
3. Brandfarliga vätskor 
4. Brandfarliga ämnen 
5. Oxiderande ämnen och organiska peroxider 
 

Byggfas 
Risk för att en exp losion eller brand inträffar finns 
utmed hela sträckan både under byggfasen och 
driftfasen. Sannolikheten är dock mycket liten. 
 
Under byggtiden förekommer inte transporter av 
explosiva eller brandfarliga ämnen på järnvägen. Det 
som kan explodera eller brinna är de ämnen som 
används för själva järnvägsbygget, främst dieselolja. 
En brand i en tunnel eller en djup bergschakt kan ändå 
vara av stor betydelse om folk arbetar i närheten.  
 

Driftfas 
Brand eller explosion kan inträffa på tåg eller i andra 
fordon, ofta i samband med urspårning eller kolli-
sioner, alternativt uppkomma i bebyggelse eller 
verksamheter i järnvägens närhet. Om händelsen 
uppstår i samband med en stor olycka med farligt gods, 
kan branden/explosionen bli mycket omfattande. 
Farligt gods-olyckor inträffar ofta i samband med 
trafikolyckor. På Botniabanan finns inga plankors-
ningar och risken för mötesolyckor är mycket liten (se 
vidare i nästa kapitel). Under driftskedet bedöms 
sannolikheten för explosioner och sprängningsolyckor  
vara generellt liten.  
 

Sammanfattande tabell – relevansnivå 
5. Explosion eller brand 
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 B D B D B D B D B D 

1 1 1 1 1 1 2 1 2 1 1 

2 1 1 1 1 1 2 1 2 1 1 

3 1 1 1 1 1 2 1 2 1 1 

4 1 1 1 1 1 2 1 2 1 1 

5 1 1 1 1 1 2 1 2 1 1 

6 1 1 1 1 1 2 1 2 1 1 

7 1 1 1 1 1 2 1 2 1 1 

8 1 1 1 1 1 3 1 2 1 1 

9 1 1 1 1 1 2 1 2 1 1 

10 1 1 0 0 2 3 1 2 1 1 

11 1 1 1 1 1 2 1 2 1 1 

12 1 1 0 0 2 3 1 2 1 1 

13 1 1 1 1 1 2 1 2 1 1 

14 1 1 1 1 1 2 1 2 1 1 

15 1 1 1 1 1 2 1 2 1 1 

16 1 1 1 1 1 2 1 2 1 1 

17 1 1 1 1 1 2 1 2 1 1 

18 1 1 0 0 2 3 1 2 1 1 

19 1 1 1 1 1 2 1 2 1 1 

Max. 1 1 1 1 1 3 1 2 1 1 

 
B= Byggfas, D= Driftfas 
0=ingen relevans, 1= liten 2=stor, 3=mycket stor relevans 
Motiveringar för nivå 2 och 3 för varje delsträcka: se bilaga 1. 
 

Konsekvenser 
En explosion medför oftast endast lokala och mycket 
begränsade konsekvenser för miljön. En brand skulle 
eventuellt kunna sprida sig och bli till en skogsbrand i 
samband med torrt och varmt väder, men naturen 
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återhämtar sig oftast mycket bra efter sådana hän-
delser. 
 
En större explosion eller brand som drabbar ett 
persontåg kan medföra mycket allvarliga konsekven-
ser. Detta gäller för samtliga delsträckor. Konsekven-
serna kan bli ännu större om händelsen sker i ett 
område där det är svårt att nå fram med räddnings-
insatser. Vid brand eller explosion i en tunnel kan det 
vara svårt att utrymma platsen. En särskild utredning 
har gjorts om personsäkerhet i tunnel (se bilaga x). 
  
Om ett tåg förstörs av brand eller explosion kan 
egendomsskadorna bli stora. Även omgivande egen-
dom kan skadas. Förhållandena är ungefär likartade 
utmed hela sträckan sett ur denna synvinkel.  Endast ett 
fåtal hus ligger så nära järnvägen att de kan påverkas 
av en explosion. 
 
En explosion eller brand är oftast tillfällig och medför 
inga allvarliga störningar för infrastrukturen. 
 

Åtgärder i järnvägsplanen 
I järnvägsplanen fastställs hur långt det maximalt 
kommer att vara till utrymningsväg i tunnlarna. 
Avståndet dimensioneras så att man med rimlig 
gånghastighet ska hinna utrymma tunneln innan 
rökutvecklingen medför hälsofara.  
 
 

En särskild utredning om tunnelsäkerhet för samtliga  
delar av Botniabanan tas fram inför bygghandlings-
skedet. Där beskrivs eventuella ytterligare åtgärds-
förslag med avseende på tunnelsäkerhet. 
 

Åtgärder i senare skeden 
Om en brand uppkommer i tåget bör detta om möjligt 
köras ut ur tunneln innan det stannar. Tåg som ska 
trafikera Botniabanan bör därför förses med nödbroms-
blockering, så att lokföraren kan fortsätta färden ut ur 
tunneln. Det är viktigt att fungerande informations-
system ordnas, så att passagerarna kan informeras om 
att utrymning måste ske och hur de ska gå för att 
komma till närmaste utrymningsväg. 
 
Brand eller explosion kan vid en eventuell olycka även 
medföra risk för omgivande människors hälsa. Ett 
system för identifiering av olyckor och utsläpp med 
brandfarliga och explosiva ämnen samt för att varna 
kringboende bör övervägas. 
 
När entreprenaderna upphandlas bör tydliga regler 
formuleras för hur brandfarliga och explosiva ämnen 
ska hanteras och förvaras under byggtiden. Den 
personal som deltar i bygget ska genomgå särskild 
utbildning i hur dessa ämnen ska hanteras. 
 

Relevansen av konsekvenserna 
för människor bedöms vara 
särskilt stor i de tre tunnlarna. 

Tunnel vid Finnborg 

Tunnel genom Hällberget 

Tunnel vid Högsnäs 
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3.6 Trafikolyckor, fel i trafikstyrning 

Allmänt 
Med trafikolyckor avses kollisioner mellan fordon eller 
mellan fordon och oskyddade trafikanter, men också 
exempelvis urspårningar eller påkörning av vilt. 
 
Trafikolyckor kan orsakas av fel i trafikstyrning, andra 
tekniska fel eller misstag. När det gäller tågtrafiken är 
säkerheten för Botniabanan mycket god, eftersom den 
tekniska standarden är hög och det inte finns några 
plankorsningar. Det finns dock alltid en möjlighet att 
tåg och arbetsfordon kolliderar eller spårar ur/kör av 
vägen. Det kan också hända att människor eller djur tar 
sig upp på spåret eller kommer till skada på en 
byggarbetsplats. 
 
Relevansen av händelsen trafikolyckor och fel i 
trafikstyrning grundar sig på trafikförhållanden och 
banans utformning.  
 
Risken för trafikolyckor är relevant överallt där det 
förekommer någon form av trafik. Om det förekommer 
mycket trafik med bristande styrning, som under bygg-
tiden, blir relevansen högre. 
 
 

Byggfas 
I byggfasen kan trafik förekomma där man normalt 
inte förväntar sig att fordon kör. Detta ökar risken för 
olyckor. Tillfälliga byggvägars anslutningar till det 
allmänna vägnätet kan utgöra konfliktpunkter. 
Långsamtgående fordon kan ibland behöva färdas på 
vägar med hög tillåten hastighet. 
 
Trafikolyckor kan förekomma på byggarbetsplatsen 
(Botniabanan) eller på det allmänna vägnätet. Vanliga 
bilar, entreprenadmaskiner och oskyddade trafikanter i 
form av byggnadsarbetare eller allmänhet kan tänkas 
bli inblandade. På ett så stort bygge som Botniabanan 
är det troligt att det kommer att inträffa ett antal 
olyckor under byggtiden. Genom riktlinjer för arbetet 
bör dock omfattningen bli begränsad.  
 
Troligen kommer en del av E4 att användas för trans-
porter av massor mellan Åtesberget och Hällviken. 
Därmed kommer trafiken på E4 att få begränsade 
körfält under några månader, vilket kan leda till 
olyckor om trafikanterna inte är tillräckligt uppmärk-
samma. 
 

Sammanfattande tabell – relevansnivå 
6. Trafikolyckor, fel i trafikstyrning 
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 B D B D B D B D B D 

1 1 1 0 0 1 3 1 2 0 1 

2 2 1 0 0 1 3 1 2 1 1 

3 1 1 0 0 1 3 1 2 0 1 

4 2 1 0 0 1 3 1 2 1 1 

5 1 1 0 0 1 3 1 2 0 1 

6 2 1 0 0 1 3 1 2 0 1 

7 1 1 0 0 1 3 1 2 0 1 

8 1 1 0 0 1 3 1 2 0 1 

9 1 1 0 0 1 3 1 2 0 1 

10 1 1 0 0 1 3 1 2 0 1 

11 2 1 0 0 2 3 2 2 1 1 

12 2 1 0 0 2 3 2 2 1 1 

13 2 1 0 0 2 3 2 2 1 1 

14 1 1 0 0 1 3 1 2 0 1 

15 1 1 0 0 1 3 1 2 0 1 

16 1 1 0 0 1 3 1 2 0 1 

17 1 1 0 0 1 3 1 2 0 1 

18 1 1 0 0 1 3 1 2 0 1 

19 1 1 0 0 1 3 1 2 0 1 

Max. 2 1 0 0 2 3 2 2 1 1 

 
B= Byggfas, D= Driftfas 
0=ingen relevans, 1= liten 2=stor, 3=mycket stor relevans 
Motiveringar för nivå 2 och 3 för varje delsträcka: se bilaga 1. 
 

Driftfas 
Olyckor i järnvägssystemet är sällsynta, men kan 
inträffa. Kollisioner mellan tåg kan i huvudsak endast 
inträffa om flera fel inträffar samtidigt i trafik-
styrningssystemet. Olyckor med endast ett tåg inblan-
dat kan inträffa i form av urspårning eller påkörning på 
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främmande föremål på spåret. Även sådana olyckor 
kan medföra allvarliga konsekvenser.  
 
Under driftfasen är sannolikheten för trafikolyckor 
kopplade till Botniabanan mycket liten, eftersom det 
endast finns planskilda korsningar och sannolikheten 
för frontalkollision är mycket liten. Sannolikheten för 
urspårning eller påkörning av främmande föremål 
(stenar på rälsen etc.) är något större, men medför 
oftast betydligt lindrigare olycksförlopp. 
 
Den aktuella järnvägen är enkelspårig med mötes-
stationer. Ett trafikstyrningssystem (ATC, fjärrblock-
ering) ska se till, att två tåg inte kan befinna sig på 
samma bandel samtidigt och därigenom ska olyckor 
mellan två olika tåg inte kunna inträffa. Om fel 
uppkommer i trafikstyrningssystemet finns ändå en 
viss risk att två tåg krockar med varandra.  
 
 

Konsekvenser 
Trafikolyckor medför oftast inga som helst konsekven-
ser för miljön, såvida olyckan inte är sammankopplad 
med kemikalieutsläpp eller brand (detta behandlas i 
tidigare kapitel). 
 
I byggfasen kan trafikolyckor inträffa som medför 
allvarliga konsekvenser för ett begränsat antal 
människor. Om trafikolyckor inträffar i samband med 
transporter på E4 kan konsekvenserna bli stora på 
grund av den förhållandevis stora trafikmängden och 
höga tillåtna hastigheten på E4. Om ett persontåg i 
driftfasen spårar ur eller kör på ett föremål som hamnat 
på spåret, kan inbromsningen bli så kraftig att 
passagerarna far omkring i tåget och skadas. Om en 
tågtrafikolycka med frontalkollision inträffar kan ett 
mycket stort antal människor skadas eller dödas. Detta 
skulle kunna få i stort sett lika allvarliga konsekvenser 
utmed hela sträckan. Relevansen för skador på män-
niskor av tågolyckor bedöms vara mycket stor. 
 
Vid händelse av en urspårning eller annan större 
tågolycka kan också egendomsskadorna bli mycket 
stora. 
 
Vid en trafikolycka kan antingen järnvägen eller någon 
viktig väg bli blockerad. Denna störning är dock oftast 
endast tillfällig. 
 

Åtgärder i järnvägsplanen 
I järnvägsplanen fastställs hur Botniabanan ska utfor-
mas. Viktiga element är att inga plankorsningar finns, 
att radierna är väl tilltagna, att växlar ligger i raklinje 
m.m. Sammantaget utformas Botniabanan så att den 
ska bli säkrare än de järnvägar som finns i dag. 
Eftersom hela sträckan byggs ny, så är det också 
möjligt att bygga in en högre säkerhet, eftersom ingen 
hänsyn behöver tas till befintlig järnväg. 
 
Transporterna på allmänna vägar under byggfasen 
begränsas genom att byggtrafiken till stor del kommer 
att gå längs järnvägslinjen samt längs nya parallell-
vägar. 
 
 

Åtgärder i senare skeden 
Botniabanan utformas med de mest moderna system 
som finns för trafikledning och tågstyrning. Banan 
byggs med automatisk tågkontroll (ATC) som ingriper 
om föraren inte följer de signaler som ges. Fjärr-
blockering gör det omöjligt för två tåg att befinna sig 
på samma bandel samtidigt.  
 
På de tre största broarna samt den höga banken vid 
Nätraån utformas spåret med skyddsräls för att för-
hindra att tåget störtar ned vid en eventuell urspårning. 
 
Detaljutformning för att erhålla trafiksäkra anslut-
ningar av nya eller tillfälliga vägar ska arbetas fram i 
bygghandlingsskedet. 
 
Trafikanordningsplaner för att erhålla god trafik-
säkerhet under byggtiden ska tas fram. 
 
Enkla helikopterplatser planeras med regelbundna 
mellanrum längs järnvägssträckan. Därmed underlättas 
räddningsinsatser om en olycka inträffar. 
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3.7 Sabotage 

Allmänt 
Med sabotage avses skador som orsakas uppsåtligt av 
människor. Detta kan ibland kopplas samman med 
händelser som explosioner eller trafikolyckor. 
Sabotage kan förekomma dels som protester mot 
byggandet av Botniabanan under byggtiden, dels som 
mindre skadegörelse under drifttiden och slutligen som 
planerade illdåd för att påtagligt skada järnvägen eller 
människor som färdas med tågen. Relevansen för 
sabotage grundar sig på det allmänna samhällsklimatet 
och på banans utformning. Vissa delar av banan, som 
broar eller tunnlar, kan vara lättare eller mer 
intressanta att sabotera. Under krigsförhållanden eller 
vid kraftig social oro kan risken för sabotage öka. 
 
Relevansen för sabotage är generellt liten.  
 

Byggfas 
Under byggfasen råder en ökad uppmärksamhet kring 
Botniabanan. Många stora väg- och järnvägsbyggen 
under de senaste åren har utsatts för sabotage och 
skadegörelse, ibland från personer eller grupper som är 
motståndare till att bygget genomförs. Sannolikheten 
för att någon form av sabotage kommer att inträffa 
under bygget av Botniabanan måste betecknas som 
ganska stor. Förhoppningsvis kommer det dock att 
begränsas till mindre skadegörelse på egendom utan 
betydande konsekvenser för hälsa och miljö. 
Relevansen för denna typ av händelser bedöms vara 
relativt liten. 
 
Vid Kornsjösjön finns en populär festplats som lockar 
till sig mycket folk under exempelvis midsommar. Om 
byggnadsarbete pågår i närheten under denna period är 
det möjligt att risken för sabotage är något större i detta 
område. 
 

Driftfas 
Sabotage kan innebära dels mindre skadegörelse, som 
att kasta ner stenar på tåget, dels grov brottslighet, som 
att spränga en bro. Under normala förhållanden är 
sabotagerisken liten i driftskedet. Det kan dock inträffa 
att exempelvis hinder läggs på järnvägen för att orsaka 
tågurspårning. En annan möjlighet är sabotage av 
datasystem eller att någon avsiktligt ger felaktig infor-
mation som påverkar tågtrafiken. Lyckligtvis har vi i 
Sverige varit i stort sett förskonade från större 
terroraktioner, såsom sprängning av en bro eller tunnel. 
Relevansen för sabotage har bedömts vara liten. 

 

Sammanfattande tabell – relevansnivå 
7. Sabotage 
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 B D B D B D B D B D 

1 1 1 1 1 1 2 2 2 0 1 

2 2 1 2 2 1 2 2 2 0 2 

3 1 1 1 1 1 2 2 2 0 1 

4 1 1 1 1 1 2 2 2 0 1 

5 1 1 1 1 1 2 2 2 0 1 

6 1 1 1 1 1 2 2 2 0 1 

7 1 1 1 1 1 2 2 2 0 1 

8 1 1 2 2 1 2 2 3 0 2 

9 1 1 1 1 1 2 2 2 0 1 

10 1 1 1 1 1 2 2 2 1 2 

11 1 1 2 2 1 2 2 2 0 2 

12 1 1 1 1 1 2 2 2 0 1 

13 1 1 1 1 1 2 2 2 0 1 

14 1 1 1 1 1 2 2 2 0 1 

15 1 1 1 1 1 2 2 2 0 1 

16 1 1 1 1 1 2 2 2 0 1 

17 1 1 1 1 1 2 2 2 0 1 

18 1 1 1 1 1 2 2 2 0 1 

19 1 1 1 1 1 2 2 2 0 1 

Max. 2 1 2 2 1 2 2 3 1 2 

 
B= Byggfas, D= Driftfas 
0=ingen relevans, 1= liten 2=stor, 3=mycket stor relevans 
Motiveringar för nivå 2 och 3 för varje delsträcka: se bilaga 1. 
 

Konsekvenser 
Det är svårt att förutsäga vilka sorts sabotage som 
skulle kunna inträffa, och därmed svårt att säga om 
miljön kan påverkas. Det är dock tänkbart att ett 
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sabotage kan medföra kemikalieutsläpp m.m. Där det 
finns vatten är det möjligt att konsekvenserna för 
miljön kan bli större än i övriga områden. 
 
Om ett sabotage upptäcks i tid är det troligt att inga 
människor kommer till skada. Det finns dock en 
möjlighet att sabotage medför tågurspårning, brand, 
explosioner m.m. vilket kan drabba människor i lika 
stor grad utmed hela sträckan. 
 
Sabotage medför ofta egendomsskador och störningar i 
pågående verksamheter. Om sabotaget är allvarligt kan 
kostnaderna bli mycket stora. Om bron över Nätraån 
sprängs eller förstörs på annat sätt kan kostnaderna bli 
särskilt stora. 
 
Sabotage kan medföra trafikstörningar under järn-
vägens driftfas. Om broar förstörs kan det ta lång tid 
tills trafiken på Botniabanan kan återupptas. Om 
tunneln väster om Hällviken sprängs på ett sådant sätt 
att även E4 rasar samman kan kommunikationspro-
blemen bli särskilt stora. 

Åtgärder i järnvägsplanen 
Att förhindra ett målmedvetet planlagt sabotage mot 
järnvägen bedöms vara mycket svårt. Inga speciella 
åtgärder för att förhindra sabotage har tagits fram i 
järnvägsplaneskedet. 
 

Åtgärder i senare skeden 
Genom att sten rensas bort kring järnvägsskärningar 
med hänsyn till rasrisk, minskar också risken att någon 
människa lägger sten på rälsen. De personsäkerhets-
stängsel som kommer att finnas vid tunnelmynningar 
och vissa schakt skapar också ett visst hinder för 
spontana sabotage.  
 
Genom att hålla maskiner samlade och förvara material 
stöldsäkert kan en del sabotage förebyggas. Särskilt 
värdefull egendom eller i övrigt känsliga lägen kan 
stängslas in och i vissa fall övervakas. 

Konsekvenserna av ett större 
sabotage bedöms kunna bli 
särskilt stora för broarna. 

Bro över 
ravinerna vid 
Kornsjösjön 

Bro över Nätraån 

Bro över Hällviken 



BANVERKET 
 

2000-05-30 24 (33) 
BOTNIABANAN  

 
 

8 TEKNISK PM  
 JÄRNVÄGSPLAN 

Kornsjösjön – Gålnäs JP 32 
8.6 TEKNISK PM SÄKERHET 

   

 

3.8 Meteorologiska fenomen 

Allmänt 
Med meteorologiska fenomen avses skyfall, orkaner, 
snöstorm, översvämningar, extrem kyla, extrem hetta, 
blixtnedslag, omfattande isbildningar, jordbävningar, 
o.s.v. Normala klimatvariationer, vindar och snömäng-
der kan däremot inte anses vara oväntade. 
 
Vissa geografiska lägen kan vara mer utsatta än andra. 
Detta kan gälla där vindar förstärks på grund av 
topografiska förhållanden eller vid vattendrag som 
omfattar ett stort avrinningsområde där avrinningen 
sker snabbt vid stora regnmängder. 
 

Byggfas 
Extrema väderförhållanden under byggtiden kan med-
föra skador på egendom eller på människors hälsa. 
Sannolikheten för att detta ska inträffa under just den 
tid då besvärliga arbeten pågår är dock liten. 
 

Driftfas 
Meteorologiska fenomen såsom extrema snöstormar, 
skyfall och orkaner, inträffar mycket sällan men kan 
inträffa i hela området. Eftersom driftfasen pågår under 
många år är sannolikheten större att något sådant 
inträffar då än under byggfasen. 
 

Konsekvenser 
Meteorologiska fenomen medför konsekvenser för 
Botniabanan i huvudsak enbart om de orsakar 
tågolyckor eller driftstopp. Konsekvenserna för 
trafikolyckor behandlas i kapitel 3.6.  
 
Meteorologiska fenomen kan medföra skogsskador, 
påverkan av vattenmiljö m.m. Naturen kan dock oftast 
återhämta sig från dessa naturliga fenomen. Människor 
kan ofta ta skydd mot stormar, översvämningar o.s.v. 
och skadorna blir därmed begränsade. Mindre egen-
domsskador såsom skadade kontaktledningsstolpar, 
sönderfrysning av konstruktioner m.m. kan uppstå. 
Under driftfasen kan meteorologiska fenomen medföra 
tillfälliga driftstopp på Botniabanan. 
 

Åtgärder i järnvägsplanen 
Ingen speciell hänsyn till meteorologiska fenomen har 
tagits i järnvägsplanen. 
 

Åtgärder i senare skeden 
Troligen krävs inga särskilda åtgärder med hänsyn till 
risk för meteorologiska fenomen i samband med 
Botniabanan. Det är dock viktigt att räddningstjänst, 
snöröjningsorganisation o.s.v. fungerar tillfredsstäl-
lande för att mildra konsekvenserna vid en allvarlig 
händelse. 
 

Sammanfattande tabell – relevansnivå 
8. Meteorologiska fenomen 
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 B D B D B D B D B D 

1 1 2 1 1 1 1 1 1 0 1 

2 1 2 1 1 1 1 1 1 0 1 

3 1 2 1 1 1 1 1 1 0 1 

4 1 2 1 1 1 1 1 1 0 1 

5 1 2 1 1 1 1 1 1 0 1 

6 1 2 1 1 1 1 1 1 0 1 

7 1 2 1 1 1 1 1 1 0 1 

8 1 2 1 1 1 1 1 1 0 1 

9 1 2 1 1 1 1 1 1 0 1 

10 1 2 0 0 1 1 1 1 0 1 

11 1 2 1 1 1 1 1 1 0 1 

12 1 2 0 0 1 1 1 1 0 1 

13 1 2 1 1 1 1 1 1 0 1 

14 1 2 1 1 1 1 1 1 0 1 

15 1 2 1 1 1 1 1 1 0 1 

16 1 2 1 1 1 1 1 1 0 1 

17 1 2 1 1 1 1 1 1 0 1 

18 1 2 0 0 1 1 1 1 0 1 

19 1 2 1 1 1 1 1 1 0 1 

Max. 1 2 1 1 1 1 1 1 0 1 

B= Byggfas, D= Driftfas 
0=ingen relevans, 1= liten 2=stor, 3=mycket stor relevans 
Motiveringar för nivå 2 och 3 för varje delsträcka: se bilaga 1. 
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3.9 Vibrationer 

Allmänt 
Med vibrationer avses tillfälliga och oväntat höga 
vibrationer, överstigande > 0,4 mm/s. Exempelvis kan 
detta inträffa till följd av felberäkningar vid spräng-
ningsarbeten. 
 
Normala vibrationer från bilar och tåg beaktas inte. Det 
finns däremot en möjlighet att något fordon under 
driftskedet (kanske någon form av specialtransport 
eller skador på fordon eller räls) orsakar högre vibra-
tioner än beräknat. 
 
Risken för vibrationer är särskilt relevant i byggfasen 
vid sprängning, pålning och packningsarbeten. 
 
 

Byggfas 
Arbeten som kan orsaka vibrationer genomförs längs 
stora delar av järnvägssträckan. Beräkningar, risk-
bedömningar och kontroller av detta sker regelmässigt. 
Förväntade vibrationer betraktas inte som en oönskad 
händelse. 
 
I byggfasen är det tänkbart att planerade byggverk-
samheter såsom sprängning eller pålningsarbeten kan 
missbedömas och medföra större vibrationer än väntat. 
Relevansen för detta bedöms vara liten. 
 
På grund av dåligt berg och finkorniga jordar utan 
särskilda förstärkningsåtgärder är det tänkbart att 
vibrationer kan få en större utbredning än beräknat i 
delen vid Gnusberget och Främmerhörnäs. 
 
 

Driftfas 
De vibrationer som uppkommer från tågtrafiken bör i 
flertalet fall kunna beräknas och förutsägas vid 
planeringen av järnvägen. Dessa räknas inte som 
oönskade händelser. Sannolikheten för att oväntade, 
störande och skadliga vibrationer ska uppkomma under 
driftskedet är därför mycket liten. Händelsen har 
bedömts vara utan relevans. 
 

 
 
 

Sammanfattande tabell – relevansnivå 
9. Vibrationer 
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 B D B D B D B D B D 

1 1 0 1 1 1 0 0 0 0 0 

2 1 0 1 1 1 1 1 1 0 0 

3 1 0 1 1 1 1 0 0 0 0 

4 1 0 1 1 1 1 0 0 0 0 

5 1 0 1 1 1 1 0 0 0 0 

6 1 0 1 1 1 1 0 0 0 0 

7 1 0 1 1 1 0 0 0 0 0 

8 1 0 1 1 1 0 0 0 0 0 

9 1 0 1 1 1 1 1 1 0 0 

10 1 0 1 1 1 1 0 0 1 1 

11 1 0 1 1 1 1 2 2 0 0 

12 1 0 1 1 1 1 0 0 0 0 

13 1 0 1 1 1 1 2 2 0 0 

14 1 0 1 1 1 1 1 1 0 0 

15 1 0 1 1 1 0 0 0 0 0 

16 2 0 1 1 1 0 0 0 0 0 

17 2 0 1 1 1 0 1 1 0 0 

18 1 0 1 1 1 0 0 0 0 0 

19 1 0 1 1 1 1 1 1 0 0 

Max. 2 0 1 1 1 1 2 2 1 0 

 
B= Byggfas, D= Driftfas 
0=ingen relevans, 1= liten 2=stor, 3=mycket stor relevans 
Motiveringar för nivå 2 och 3 för varje delsträcka: se bilaga 1. 
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Konsekvenser 
Vibrationer medför sällan miljökonsekvenser av någon 
betydande omfattning. Människor kan uppleva obehag 
men personskador uppstår inte. Eventuellt kan oväntat 
höga vibrationer medföra exempelvis sprickbildningar 
i närliggande byggnader. Vid Hälle och Åtessjön finns 
bostäder relativt nära järnvägen. Dessa skulle därmed 
kunna vara mer utsatta för vibrationer. 
 
Vibrationer kommer troligen inte medföra några 
konsekvenser för infrastrukturen. 
 

Åtgärder i järnvägsplanen 
Inga åtgärder för att förhindra uppkomsten av oväntat 
höga vibrationer har inarbetats i järnvägsplanen. 
Genom att närmast liggande bostadsfastigheter löses in 
minskar risken för vibrationsskador i byggnader. 
 

Åtgärder i senare skeden 
Innan pålning, sprängning eller andra arbeten som kan 
ge vibrationer inleds kommer en besiktning att ske av 
de byggnader som ev. kan påverkas av vibrationer och 
en särskild riskanalys för sprängningsarbeten kommer 
att upprättas. Fortsatta studier av de geotekniska 
förhållandena kommer att ge underlag för bedömning 
av risken för vibrationer. 
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3.10 Ändringar av 
grundvattenytans läge 

Allmänt 
Med ändringar av grundvattenytans läge avses 
plötsliga och oförutsedda förändringar orsakade av 
byggnadsarbetena. Medvetna och kontrollerade grund-
vattensänkningar beaktas inte. 
 
Händelsen kan vara relevant vid tunnelbygge, djupa 
skärningar och andra djupa schakt under grundvatten-
ytan. 
 

Byggfas 
Planerad påverkan av grundvattenytan kommer att ske 
i flera områden utmed järnvägssträckan. Oväntade 
ändringar kan framför allt inträffa där järnvägen går i 
skärning eller tunnel och de hydrogeologiska förhål-
landena är komplicerade. 
 
Längs delar av sträckan (delsträcka 1,3,16,17) går 
järnvägen i jord- eller bergschakt med många mindre 
bäckar vid ytan. Vid bron över Nätraån kan pålning vid 
brostöden medföra förhöjt portryck. Vid Åtessjön och 
Bodmyran kommer grundvattensänkningar att genom-
föras och de hydrogeologiska förhållandena är 
komplicerade. I samtliga dessa delar bedöms relevan-
sen för ändringar av grundvattenytan vara stor. Även 
för de tre tunnlarna är relevansen stor. 
 

Driftfas 
Någon oväntad ändring av grundvattenytans läge under 
driftskedet bedöms ej kunna uppkomma. 
 

Konsekvenser 
Grundvattensänkningar kan medföra vissa mindre 
konsekvenser för naturmiljön. Exempelvis kan förut-
sättningarna för lokala förekomster av vissa växtarter 
förändras. Enskilda brunnar kan påverkas negativt av 
grundvattensänkningar. Dessa kan i vissa fall behöva 
ersättas. 
 
Oväntade ändringar av grundvattenytans läge bedöms 
inte medföra några konsekvenser för människor eller 
områdets infrastruktur. 
 
 

Sammanfattande tabell – relevansnivå 
10. Ändringar av grundvattenytans läge 
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 B D B D B D B D B D 

1 2 0 1 1 0 0 0 0 0 0 

2 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 

3 2 0 1 1 0 0 0 0 0 0 

4 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 

5 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 

6 1 0 1 1 0 0 1 1 0 0 

7 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 

8 2 0 1 1 0 0 0 0 0 0 

9 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 

10 2 0 1 1 0 0 0 0 0 0 

11 1 0 1 1 0 0 1 1 0 0 

12 2 0 1 1 0 0 0 0 0 0 

13 2 0 1 1 0 0 1 1 0 0 

14 1 0 1 1 0 0 1 1 0 0 

15 2 0 1 1 0 0 0 0 0 0 

16 2 0 1 1 0 0 0 0 0 0 

17 2 0 1 1 0 0 0 0 0 0 

18 2 0 1 1 0 0 0 0 0 0 

19 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 

Max. 2 0 1 1 0 0 1 1 0 0 

B= Byggfas, D= Driftfas 
0=ingen relevans, 1= liten 2=stor, 3=mycket stor relevans 
Motiveringar för nivå 2 och 3 för varje delsträcka: se bilaga 1. 
 

Åtgärder i järnvägsplanen 
Ingen speciell hänsyn till plötsliga och oförutsedda 
grundvattensänkningar har tagits i järnvägsplanen. 

Åtgärder i senare skeden 
En riskanalys av sättningsbenägenhet hos omkring-
liggande byggnader görs i bygghandlingsskedet. 
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3.11 Övriga händelser 

Allmänt 
Under rubriken ”Övriga händelser” redovisar vi vilka 
ytterligare händelser vi har identifierat. För dessa 
händelser finns inga generella kriterier utarbetade. 
 

Byggfas 
Största risken för att människor ska dödas eller skadas 
under byggtiden är i ”vanliga” arbetsplatsolyckor. 
Klämskador, fall, nedfallande föremål och färd-
olycksfall kommer med stor sannolikhet att medföra att 
ett antal människor skadas och eventuellt att några 
dödas under byggandet av Botniabanan. För att minska 
riskerna för arbetsskador ska enligt Arbetsmiljölagen 
en arbetsmiljöplan upprättas under projekteringsskedet. 
I övrigt är det naturligtvis svårt att bedöma relevansen 
av de händelser som man inte har kunnat förutse. Vi 
anger därför relevansen för övriga händelser till stor i 
byggfasen. 
 

Driftfas 
Övriga händelser som har diskuterats men inte 
studerats närmare är exempelvis större jordbävningar, 
meteoritnedfall och extrem islossning. Dessa händelser 
har bedömts vara så osannolika att de inte behöver 
beaktas. Det kan också förekomma självmord, som i 
vissa fall kan medföra risker även för andra människor 
eller egendom. Eventuellt kan det finnas andra former 
av yttre påverkan som kan medföra skador på utsatta 
konstruktioner såsom broar, men vi har inte lyckats 
identifiera fler i denna analys. Relevansen för händel-
ser som vi inte har lyckats identifiera är svår att 
bedöma, men sannolikheten för oönskade händelser 
bedöms generellt vara något lägre i driftfasen än 
byggfasen. 
 

Konsekvenser 
De tänkbara övriga händelser som vi lyckats identifiera 
kan framför allt medföra konsekvenser för människor 
och egendom. Relevansen av konsekvenserna bedöms 
dock vara ganska liten. 
 

 
 
 

Åtgärder i järnvägsplanen 
Inga särskilda åtgärder har inarbetats i järnvägsplanen. 
 

Åtgärder i senare skeden 
En arbetsmiljöplan ska finnas för att öka säkerheten för 
yrkesarbetande inom Botniabanan. 
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44..  SSaammllaadd  bbeeddöömmnniinngg  

Sammanfattande tabell - relevansnivå 
Sammanställning av maxvärden för hela sträckan JP 32 
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 B D B D B D B D B D 

1. Kollaps av konstruktion 3 2 2 2 2 3 2 2 1 3 

2. Ras, skred 2 2 2 2 1 1 1 1 1 2 

3. Vattengenombrott 2 2 1 1 1 1 2 2 1 2 

4. Kemikalieutsläpp 1 1 3 3 2 2 2 2 2 2 

5. Explosion eller brand 1 1 1 1 2 3 1 2 1 1 

6. Trafikolyckor, fel i trafikstyrning 2 1 0 0 2 3 2 2 1 1 

7. Sabotage 2 1 2 2 1 2 2 3 1 2 

8. Meteorologiska fenomen 1 2 1 1 1 1 1 1 0 1 

9. Vibrationer 2 0 1 1 1 1 2 2 1 1 

10. Grundvattenytans läge 2 0 1 1 0 0 1 1 0 0 

11. Övriga händelser 2 1 0 0 1 1 1 1 1 0 

 
Samtliga beskrivna händelser eller åtföljande konse-
kvenser bedöms ha stor relevans för någon del av 
järnvägssträckan i något sammanhang. Detta betyder 
dock inte att de oönskade händelserna bedöms vara 
likvärdiga ur riskhänseende. 
 
Att händelsen ”kollaps av konstruktion” bedömts vara 
av stor relevans för flera delsträckor beror på att 
järnvägskonstruktionen kommer att bestå av både 
broar, tunnlar, höga bankar och djupa skärningar. 
Konstruktionerna dimensioneras naturligtvis så att en 
kollaps normalt inte ska kunna hända, men om 
exempelvis en bro ändå skulle kollapsa kan 
konsekvenserna bli stora och omfattande. Därför är det 
viktigt att tänka igenom denna typ av oönskade 
händelser och se om ytterligare säkerhetsåtgärder kan 
vidtas.  

 
Den mest relevanta risken bedöms vara kemikalie-
utsläpp vid Skorpedsåsen, eftersom detta kan få 
mycket allvarliga konsekvenser både för miljön och 
vattentäkten i Bjästa, och därmed drabba både 
människor, egendom och viktiga ekologiska system. 
 
Bränder i tågtunnlar kan medföra mycket allvarliga 
konsekvenser för tågresenärer. Tunnelsäkerhet är 
därför en viktig fråga som utreds särskilt. 
 
En annan viktig säkerhetsfråga är trafiken, både under 
byggtid och drift. I driftfasen är det i första hand det 
övergripande trafikstyrningssystemet som kan påver-
kas för en ökad säkerhet, medan linjeföring, väganslut-
ningar m.m. påverkas i projekteringsfasen. 

B= Byggfas, D= Driftfas 
0 = ingen relevans 
1 = liten relevans 
2 = stor relevans 
3 = mycket stor relevans 
 
Motiveringar för nivå 2 
och 3 för varje delsträcka: 
se bilaga 1. 
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55..  SSaammmmaannssttäällllnniinngg  aavv  ååttggäärrddeerr  
 

I tabellerna på följande sidor presenteras åtgärder som 
kan vara aktuella för Botniabanan, del JP 32 
Kornsjösjön – Gålnäs. Åtgärderna har sammanställts 
främst med utgångspunkt från vad som framkommit i 
risk- och säkerhetsanalysen som presenteras i denna 
PM. Uppställningen av åtgärder i tabellerna är 
huvudsakligen gjord med utgångspunkt i dokumentet 
”Botniabanan, Säkerhetshöjande åtgärder i järnvägs-
planer. Utformning, utrustning, byggande och drift. 
Förslag till struktur för sammanställning.” (Patrik 
Hult 2000-02-29) som tagits fram som en vidare-
utveckling av MIR-modellen.  
 
Den säkerhetstekniska standard som uppnås genom att 
gällande föreskrifter och handböcker BVF/BVH följs 
är normalt hög. De rekommendationer som ges i detta 
dokument skall således ses som kompletterande och 
förtydligande för att ytterligare begränsa identifierade 
risker. Åtgärderna som rekommenderas kan avse såväl 
den byggda anläggningen, byggandet som driften. 
 
Åtgärder för tunnelsäkerheten beskrivs i särskilt doku-
ment. 
 
Åtgärder kan vara av förebyggande karaktär, som 
motverkar att oönskade händelser inträffar. De kan 
också vara av karaktären skadebegränsande, d.v.s. de 
begränsar konsekvenserna när en oönskad händelse 
inträffar.  
 
Åtgärder kan också vara av karaktären undersökning, 
analys, uppföljning eller kontroll där ökad kunskap 
förväntas ge bättre beslutsunderlag och eventuellt nya 
alternativa åtgärder eller handlingsvägar. 
 

Åtgärderna har för tydlighetens skull delats upp på det 
färdiga trafiksystemets delar; bana, konstruktion, tåg, 
trafik, yttre assistans. Med tanke på säkerhet i bygg-
skedet har även byggmetod givits en egen avdelning. 
Med de olika delarna menas följande: 
 
Avdelning Innehåll 
Bana Station, bangård, växel, banstandard... 
Konstruktion Tunnel, bro, bank, skärning, laster, 

bärförmåga, stabilitet, skyddsavstånd, 
skydd mot omgivningspåverkan… 

Tåg Tågtyper, tåg per dygn, passagerartåg, 
godståg, utrustning… 

Trafik Tågordning, trafikledning, ATC, 
tågpersonal, kommunikation… 

Yttre 
assistans 

Räddningstjänst, tågpersonal, BV personal, 
fast och mobil utrustning… 

Byggmetod Sprängning, pålning, schaktning, fyllning, 
montering, gjutning, lansering, dränering, 
transport, lagring… 

 
 
Händelser som förebyggs och konsekvenser som 
begränsas genom de olika åtgärderna är i tabellerna 
markerade med de nummer som använts tidigare i 
dokumentet. En förklaring till vilka händelser och 
konsekvenser som avses finns på sidan 5. 
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Åtgärder inarbetade i järnvägsplanen 

Åtgärd Avdelning Förebygger 
händelser 

Begränsar 
konsekvenser 

Krav på geotekniska förstärkningsåtgärder m.m. har tagits 
fram i järnvägsplanen. Även principförslag till konstruktioner 
redovisas i järnvägsplanen. Detta utgör underlag för 
dimensionering av konstruktioner, som naturligtvis ska vara 
utformade enligt gällande regler och riktlinjer.  

Konstruktion 1,2,3  

Yt- och grundvatten i raviner och sluttningar kommer att tas 
omhand så att det ej kan påverka den geotekniska stabiliteten. 

Konstruktion 3  

Närmast liggande fastigheter inlöses inför bygget av järn-
vägen. 

Bana  II, III 

Riskerna vid Bjästa vattentäkt och Skorpedsåsen har bedömts 
vara särskilt viktiga att studera med avseende på kemikalie-
utsläpp. Därför har en särskild fördjupad riskanalys 
genomförts för detta område i järnvägsplaneskedet. Med 
denna som grund kommer olika åtgärdsförslag att tas fram. 
Tänkbara åtgärder kan vara att ordna ett tätskikt i marken/ 
banken under järnvägen på delen över Skorpedsåsen, med 
uppsamling av vatten i ett fördröjningsmagasin före 
avledning till Nätraån. 

Konstruktion  I, III 

Fördröjningsmagasin för uppsamling av avrinningsvatten 
planeras vid alla större vattendrag. 

Konstruktion  I, III 

Föreskrifter av tillvägagångssätt vid sprängning för att 
minska kväveutsläpp från sprängmedel har tagits fram. 

Byggmetod 4  

I järnvägsplanen fastställs hur Botniabanan ska utformas. 
Viktiga element är att inga plankorsningar finns, att radierna 
är väl tilltagna, att växlar ligger i raklinje m.m. Sammantaget 
utformas Botniabanan så att den ska bli säkrare än de 
järnvägar som finns i dag. 

Bana 6  

Transporterna på allmänna vägar under byggfasen begränsas 
genom att byggtrafiken till stor del kommer att gå längs 
järnvägslinjen samt längs nya parallellvägar. 

Trafik 6  

Enkla helikopterplatser planeras med regelbundna mellanrum 
längs järnvägssträckan. Därmed underlättas räddningsinsatser 
om en olycka inträffar. 

Yttre assistans  I, II, III 
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Tänkbara åtgärder i senare skeden 

Åtgärd Avdelning Förebygger 
händelser 

Begränsar 
konsekvenser 

Dimensioneringen av Botniabanans konstruktioner kommer i 
huvudsak att ske under bygghandlingsskede och entreprenad. 
Konstruktionerna utförs regelmässigt så att de klarar normala 
påfrestningar enligt gällande riktlinjer. 

Konstruktion 1  

Dimensioneringen av Botniabanans konstruktioner kommer i 
huvudsak att ske under bygghandlingsskede och entreprenad. 
I samband med detta görs kompletterande geotekniska 
undersökningar. 

Konstruktion 1,2,3,9,10  

I bygghandlingsskedet ska utformning av bank och skärning 
göras så att stabiliteten blir tillfredsställande, där så krävs 
med hjälp av erosionsskydd, jordförstärkning o.s.v. 

Konstruktion 1,2  

Byggaktiviteter som kan förorsaka ras och skred bör planeras 
genom analys av stabilitet, analys av kritiska värden (gräns-
värden) för deformationer och vibrationer, rekommendationer 
för arbetsordning och kontrollinsatser samt rekommen-
dationer för åtgärder vid överskridande av gränsvärden. 

Byggmetod 2  

Dimensioneringen av trummor m.m. kommer i huvudsak att 
ske under bygghandlingsskede och entreprenad. Komplet-
terande hydrologiska beräkningar för att ge underlag för 
dimensioneringen ska genomföras i de fall det behövs. 

Konstruktion 3  

Bank närmast älv, å eller bäck bör normalt grundläggas med 
sprängstensfyllning. 

Konstruktion 1,3  

För den djupa skärningen genom Gnusberget ska särskilda 
förstärkningsåtgärder utarbetas i bygghandlingsskedet. Zoner 
där tätning mot grundvattenläckage gjorts bör kontrolleras 
regelbundet. 

Konstruktion 3  

I byggfasen är det viktigt att inte lämna bank under byggande 
oskyddad mot erosion vid misstanke om extrem avrinning. 

Byggmetod 3  

När entreprenaderna upphandlas bör tydliga regler formuleras 
för hur kemikalier ska hanteras och förvaras under byggtiden. 
Den personal som deltar i bygget ska genomgå särskild 
utbildning i hur kemikalier ska hanteras. 

Byggmetod 4 II 

Ett system för identifiering av olyckor och kemikalieutsläpp 
samt för att varna kringboende bör övervägas. 

Yttre assistans  I, II, III 

Brand eller explosion kan vid en eventuell olycka även 
medföra risk för omgivande människors hälsa. Ett system för 
identifiering av olyckor och utsläpp med brandfarliga och 
explosiva ämnen samt för att varna kringboende bör 
övervägas där närliggande bostadsbebyggelse finns. 

Yttre assistans  I, II 

När entreprenaderna upphandlas bör tydliga regler formuleras 
för hur brandfarliga och explosiva ämnen ska hanteras och 
förvaras under byggtiden. Den personal som deltar i bygget 
ska genomgå särskild utbildning i hur dessa ämnen ska 
hanteras. 

Byggmetod 5  
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Botniabanan utformas med de mest moderna system som 
finns för trafikledning och tågstyrning. Banan byggs med 
automatisk tågkontroll (ATC) som ingriper om föraren inte 
följer de signaler som ges. Fjärrblockering gör det omöjligt 
för två tåg att befinna sig på samma bandel samtid igt. 

Trafik 6  

På de tre största broarna samt den höga banken vid Nätraån 
utformas spåret med skyddsräls för att förhindra att tåget 
störtar ned vid en eventuell urspårning. 

Konstruktion  I, II, III 

Detaljutformning för att erhålla trafiksäkra anslutningar av 
nya eller tillfälliga vägar ska arbetas fram i bygghandlings-
skedet. 

Konstruktion 
(vägutformning) 

6  

Trafikanordningsplaner för att erhålla god trafiksäkerhet 
under byggtiden ska tas fram. 

Trafik 6  

Sten rensas bort kring järnvägsskärningar.  Konstruktion 2,7  

Personsäkerhetsstängsel anordnas vid tunnelmynningar och 
vissa schakt. 

Konstruktion 6,7,11  

Genom att hålla maskiner samlade och förvara material 
stöldsäkert kan en del sabotage förebyggas. Särskilt värdefull 
egendom eller i övrigt känsliga lägen kan stängslas in och i 
vissa fall övervakas. 

Byggmetod 7  

Välorganiserad räddningstjänst, snöröjningsorganisation 
o.s.v. 

Yttre assistans  I, II, III, IV 

Innan pålning, sprängning eller andra arbeten som kan ge 
vibrationer inleds kommer en besiktning att ske av de 
byggnader som ev. kan påverkas av vibrationer och en 
särskild riskanalys för sprängningsarbeten kommer att 
upprättas. Fortsatta studier av de geotekniska förhållandena 
kommer att ge underlag för bedömning av risken för 
vibrationer. 

Byggmetod 9  

En arbetsmiljöplan ska finnas för att öka säkerheten för 
yrkesarbetande inom Botniabanan. 

Byggmetod 11 II 
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Banverket planerar
Idestudie, förstudier, järnvägsutredningar,

järnvägsplaner och miljökonsekvensbeskrivning 

Botniabanan AB bygger
Projektering, byggnadsarbete, kontakter mot

underleverantörer och information till 

allmänheten om byggnadsarbetet
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Botniabanan - några mängder

• Kostnad 8,2 Mdr kr

• Längd ca 19 mil

• Broar ca 150 st

• Tunnel ca 3 mil

• Antal slipers  ca 320 000 st

• Kontaktledningsstolpar ca 3 200 st

• Bergschakt ca 8 miljoner m3

• Jordschakt ca 8,7 miljoner m3

• Antal dumperlass ca 1,7 miljoner st

• Betong ca 400 000 m3

• Armering ca 40 000 ton

• Antal entreprenörer ca 95 st
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Tidplanering
Stödjande process - Säkerhet
Aktiviteter och tider
Delarna Nyland-Arnäsvall, Husum-Umeå

2000
VT HT

2001
VT HT

2002
VT HT

2003
VT HT

2004
VT HT

2005
VT HT

Övergripande aktiviteter

  JP och MKB färdigställs av konsult

  JP formell process

  Detaljprojektering

  Byggande

Stödjande processer

Allmänna arbeten och planering

  Övergripande plan för säkerhet

  Säkerhetsmål och kriterier

  Metod för identifiering av risk MIR, stödmaterial

  Förankring, uppföljning och kontroll, säkerhetsrevisioner



BANVERKET
N O R R A  B A N R E G I O N E N

Tidplanering
Analyser

  MIR i JP och för MKB (Utförs av JP konsulter)

  MIR i Bygghandlingsskedet (Utförs av entreprenör/konsult)

  Övergripande säkerhetsanalyser, ex.vis  om farligt gods

  Säkerhetsvärdering av tunnlar enligt BVH 585.30

  Riskanalys enl. BV-FS 1996:1 Säkerhetsstyrning genom internkontroll

Säkerhetsdokumentation för Botniabanan

  Säkerhetskoncept för hela Botniabanan

  Säkerhetskoncept för tunnlar

  Säkerhetskoncept,  utveckling och komplettering

  Projekteringsanvisningar säkerhetsteknisk utformning och utrustning

  Insatskoncept Räddningstjänstinsatser

  Utrymningskoncept för tunnlar

  STF, Säkerhetstekniska föreskrifter

Samrådsmöten

  SOR (3-4 ggr/år)

  SRV ( 2 ggr/år)

  J (1-2 ggr per år)

  Räddningstjänstens samordningsgrupp (1 ggr /mån)
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Riskhantering i Botniabanan
Säkerhetspolicy
•Policy, Mål, Kriterier

Processen för säkerhet
•Analyser
•Planering
•Samråd
•Uppföljning
•Kontroll

Säkerhetsteknisk utformning
•Att förhindra olyckor
•Att begränsa konsekvenser
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Pågående säkerhetsarbete

•MIR -analyser för MKB till Järnvägsplaner
•Tunnelsäkerhetsvärderingar 
•Fördjupade riskanalyser för vattentäkter
•Farligt gods genom tätorter, fördjupad riskanalys
•Insatskoncept räddningstjänstinsatser
•Strategi för utrymning ur tunnlar
•Utarbetande av åtgärder
•Samråd med myndigheter (SOR, SRV, J)
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Botniabanan - Säkerhet
Policy, mål och kriterier

Säkerhetspolicy

Övergripande mål (Trafik, estetik, miljö, säkerhet etc.)

Säkerhetsmål
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Säkerhetspolicy
Bygg- och driftfas

Människa
Miljö

Egendom

BOTNIA 2000:002

SÄKERHETSPOLICY
MÅL OCH KRITERIER

FÖR
BOTNIABANAN

ÖVERGRIPANDE MÅLFORMULERING FÖR
SÄKERHETSARBETET I PROJEKT BOTNIABANAN
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Säkerhetspolicy
• Botniabanan skall tillgodose höga krav på säker och tillförlitlig drift av 

järnvägstrafik. Med säker drift avses mycket låga risker för skada på liv, miljö eller 
egendom. Med tillförlitlig drift avses mycket låga risker för trafikstörningar.

• Byggnationen av Botniabanan skall präglas av höga krav på säkerhet avseende liv, 
miljö och egendom. Med byggnation avses såväl byggarbetsplatser som transporter 
och hantering av massor och material i regionen.

• Förutsättningar för säker drift och byggnation skall åstadkommas genom att 
säkerhetstänkande införs i planering och projektering. Högt säkerhetstänkande inom 
planering av såväl bana och järnvägstrafik som byggnation borgar för mycket låga 
risker.

• Gällande lagar och förordningar för såväl drift som byggnation skall följas. Samråd 
med berörda myndigheter och enskilda skall bedrivas under hela projektet.
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Risker

Banverkets krav PBL/BVL
Brand och olyckor

Miljöprövning

BVH585.30
Tunnelsäkerhet

BVH722.001 och BVH722.002
Riskanalys i jvg utr + jvg plan

Självräddning
Räddningstjänst-
insatser
Översiktsplan

Miljöbalken
Lagen om arbetsmiljö
Riskaspekter
på betydande miljö-
konsekvenser.
MKB

Behov av analys och redovisning av risker

BV-FS 1996:1.
Järnvägsinspektionens
föreskrifter om internkontroll
genom säkerhetsstyrning
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Kommunernas räddningstjänster

Samrådsgrupp för Olyckssäkerhet och Räddning

Lars Tapani Jonas Hägglund Arne Persson

Farligt gods Räddnings-
insats

Planer och
tunnlar

Representanter för:
•Banverket, bandriften
•Trafikledningscentralen
•SJ
•Länsstyrelserna 
Beredskap, Miljö-hälsa
•Kommunernas 
Byggnadsnämnder
•Räddningstjänsten
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Säkerhet i 
Miljökonsekvensbeskrivningen
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Bakgrund:

•Behov av metod för identifiering och  beskrivning av risker
•Många delsträckor / delprojekt
•Många olika konsulter som arbetar parallellt
•Behov av samordning av bedömningar, åtgärder
•Kommunicerbarhet mot myndigheter och allmänhet
•God dokumentation

Metod?
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Modul för identifiering av risker - MIR
Bakgrund:
En metod som utvecklats med följande krav:

1. Underlätta arbetet för den ansvarige projektledaren.
2. Säkerställa en rimlig kvalitet på den
identifiering och bedömning av risker som behövs.
3. Underlätta dokumentationsarbetet.
4. Säkra att man i senare skeden har tillgång till
underlag för kontroll och beslut.

Utredning åt Vägverket: Identifiering och beskrivning av risker – metodik i vägplaneringsprocessen, av 
P.Hult, Swepro Engineering AB, L.Harms-Ringdahl, IRS Institutet för Riskhantering och 
Säkerhetsanalys AB, Stockholm 1999-07-08.
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Bakgrund -vanliga problem

Vanliga problem och möjligheter till förbättringar:
•Kopplingen är svag mellan de olika länkarna i planeringskedjan.
•Beslut och samråd dokumenteras dåligt.
•Återkopplingen är svag. Man frångår tidigare uppgjorda handlingar.
•Kvalitetssäkringssystem för riskhanteringen saknas.
•Ekonomisk styrning och prioritering värderas högst - kan motverka 
riskhänsyn.
•Ingen känner ansvar för riskfrågorna.
•Ett antal risktyper beaktas inte.
•Pedagogiskt problem - att förebygga något som inte kommer att inträffa.
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Modul för identifiering av risker - MIR
Metodikens idé

•Syftet: att säkerställa att risker med stora potentiella 
konsekvenser har hanterats och dokumenterats på ett 
tillfredsställande sätt.
•Modulen ska användas som underlag för beslut om 
fördjupad riskanalys behövs och hur man i övrigt ska 
hantera risker.
•Tillräcklig dokumentation skall ges till fortsatta skeden i 
projektplaneringen - en stafettpinne att skicka vidare.
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Modell av olycksförloppet

Oönskade
 händelser

Lista

Konsekvenser

Lista

RelevansRelevans
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Definitioner

Oönskade händelser

1. Kollaps av konstruktion
2. Ras, skred
3. Vattengenombrott
4. Kemikalieutsläpp
5. Explosion eller brand
6. Trafikolyckor
7. Sabotage
8. Meteorologiska fenomen
9. Vibrationer
10. Ändringar av grundvattenytans läge
11. Övriga händelser

Konsekvenser

I.    Miljö
II.   Människor
III.  Egendom
IV.  Infrastruktur

Relevans

• Relevans för oönskade händelser 
respektive konsekvenser syftar på i vilken 
grad en sådan kan förekomma i det objekt 
som analyseras.
• Relevansvärdet anger hur viktigt det är 
att man beaktar dessa ”risker" i den 
fortsatta planeringen.
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Arbetsgång

1  Planering

2  Händelseanalys

3  Konsekvensanalys

4  Bedömning

5  Åtgärdsförslag

6  Sammanfattning

Ev. fördjupad
analys
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Identifiering och beskrivning av risker –
metodik i järnvägsplaneskedet
för Botniabanan - MIR

Metoden anpassades något för att passa Botniabanan
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Kriterier och exempel för relevansbedömning

rriisskk--  oocchh  ssääkkeerrhheettssaannaallyyss

Botniabanan

REVIDERAD VERSION (2)
2000-03-03

Kriterier för relevansbedömning

Kriterier för Botniabanan 
i järnvägsplanernaGenerella kriterier

Värde Relevans Förklaring

0 Utan relevans Oönskad händelse kan inte inträffa,
orsaker och verksamhet saknas.

1 Liten relevans Oönskad händelse kan få viss mindre omfattning.
Verksamheten är liten eller orsaker saknas.

2 Stor relevans Oönskad händelse kan få större omfattning.
Verksamheten är betydande och flera orsaker kan
identifieras. Skyddsåtgärder finns.

3 Mycket stor
relevans

Oönskad händelse kan få stor omfattning.
Verksamheten är stor och flera orsaker kan
 identifieras. Skyddsåtgärder saknas eller
är otillräckliga
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Indelningar
Delstr. Startp. Beskrivning

1 531/000 Kornsjösjön: skog, fast mark (morän + berg)

2 532/300 Kornsjöstrand: raviner, känslig hydrologi, ev rasrisk

3 533/000 Vårdhemsberget: mötesbang., växel, djup skärning (jord + berg)

4 534/000 Kornsjötjärnen: mötesbang., växel, raviner, ev. rasrisk (sand + silt)

5 535/000 Tjärnberget: djup bergskärning

6 535/400 Skorpedsåsen: känslig miljö (sand + grus)

7 536/000 Skorpedsåsen: känslig miljö, hög bank (sand + silt)

8 536/400 Nätraån: bro, värdefull naturmiljö

9 537/300 Finnborg: 3 st bostäder ca 150 m bort

10 537/800 Finnborg: tunnel

11 538/400 Hällviken: miljö, svår geoteknik, flera bostäder, 200 m bro + bank

12 539/300 Hällberget: tunnel

13 539/900 Åtessjön: bäckraviner, känslig hydrologi, närliggande bostäder

14 541/600 Åtesberget: bergskärning

15 542/300 Bodmyran: fast mark, berg, känslig hydrologi i vissa delar

16 543/500 Gnusberget: svagt berg (skärning)

17 544/000 Främmerhörnäs: raviner och berg, svår geo, bitvis känslig hydro.

18 545/000 Högsnäs: tunnel

19 545/400 Gålnäs industriområde: våtmark, svår geoteknik
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Relevansbedömningar
3. Vattengenombrott D
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B D B D B D B D B D

1 2 2 1 1 1 0 1 1 1 1

2 2 2 1 1 1 0 2 2 1 2

3 1 1 1 1 1 0 1 1 0 1

4 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1

5 1 1 1 1 1 0 1 1 0 1

6 1 1 1 1 1 0 1 1 0 1

7 0 0 1 1 1 0 1 1 0 1

8 1 1 1 1 1 1 2 2 0 2

9 1 1 1 1 1 0 1 1 0 1

10 1 1 0 0 1 0 1 1 0 1

11 1 1 1 1 1 0 1 1 0 1

12 1 1 0 0 1 0 1 1 0 1

13 2 2 1 1 1 0 1 1 0 1

14 1 1 1 1 1 0 1 1 0 1

15 2 2 1 1 1 0 1 1 1 1

16 2 1 1 1 1 0 1 1 1 1

17 2 2 1 1 1 0 1 1 1 1

18 1 1 0 0 1 0 1 1 0 1

19 1 1 1 1 1 0 1 1 0 1

Max. 2 2 1 1 1 1 2 2 1 2
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..Söder om Kornsjösjön finns ett omfattande system med 
bäckraviner.
Korsande bäckar finns också på flera andra delsträckor. 
Där bäckarna ligger på en högre nivå än järnvägens 
rälsöverkant måste bäckarna omledas. Detta kan ibland 
vara komplicerat och föranleder en högre relevans för 
vattengenombrott….….
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Oönskad händelse

B D B D B D B D B D

1. Kollaps av konstruktion 3 2 2 2 2 3 2 2 1 3

2. Ras, skred 2 2 2 2 1 1 1 1 1 2

3. Vattengenombrott 2 2 1 1 1 1 2 2 1 2

4. Kemikalieutsläpp 1 1 3 3 2 2 2 2 2 2

5. Explosion eller brand 1 1 1 1 2 3 1 2 1 1

6. Trafikolyckor, fel i trafikst. 2 1 0 0 2 3 2 2 1 1

7. Sabotage 2 1 2 2 1 2 2 3 1 2

8. Meteorologiska fenomen 1 2 1 1 1 1 1 1 0 1

9. Vibrationer 2 0 1 1 1 1 2 2 1 1

10. Grundvattenytans läge 2 0 1 1 0 0 1 1 0 0

11. Övriga händelser 2 1 0 0 1 1 1 1 1 0
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Sammanställning
av relevans-
bedömningar
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Sammanställning

Exempel 1
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Veckefjärden och
Kopparslagarbäcken anses
vara känsliga punkter map
ras, skred, kemikalieutsläpp,
kollaps av konstruktion mm.
Möjliga konsekvenser är
grumling, förgiftning av
vattendrag mm.

Centrala örnsköldsvik och
bron över Åsdalen anses
vara känsliga punkter map
kollaps av konstruktion och
kemikalieutsläpp som kan
ge svåra konsekvenser för
människor i dessa
tätbebyggda omgivningar

Åsbergstunnelns mynning och mötesstationen
vid Björnavägen anses vara en känslig punkt för
brand och explosion. En brand eller explosion
kan ge mycket svåra konsekvenser i tunnlat där
utrymning och räddningsinsatser försvåras

Vid en kollaps av konstruktion
eller trafikolycka kan
konsekvenserna för
infrastrukturen bli stora vid
korsning mellan järnvägen och E4

Trafikolyckor under
byggskedet kan inträffa där
byggtrafiken leds längs
vältrafikerade allmänna vägar
som Modovägen och Brogatan
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Strukturering av åtgärdsförslag

Avdelning Innehåll

Bana Station, bangård, växel, banstandard ...

Konstruktion Tunnel, bro, bank, skärning, , laster, bärförmåga, stabilitet,
skyddsavstånd, skydd mot omgivningspåverkan …

Tåg Tågtyper, tåg per dygn, passagerartåg, godståg, utrustning..

Trafik Tågordning, trafikledning, ATC, tågpersonal, kommunikation…

Yttre assistans Räddningstjänst, tågpersonal, BV personal, fast och mobil
utrustning…

Byggmetod,
byggmaterial

Sprängning, pålning, schaktning, fyllning, montering, gjutning,
lansering, dränering, transport, lagring …

•Inarbetas eller endast förslag till fortsatt bedömning
•Förebyggande eller avhjälpande
•Avdelning och innehåll (enligt nedan)
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Exempel på förslag till åtgärder
Åtgärder inarbetade i järnvägsplanen

Åtgärd Avdelning Förebygger
händelser

Begränsar
konsekvenser

Krav på geotekniska förstärkningsåtgärder m.m. har tagits
fram i järnvägsplanen. Även principförslag till konstruktioner
redovisas i järnvägsplanen. Detta utgör underlag för
dimensionering av konstruktioner, som naturligtvis ska vara
utformade enligt gällande regler och riktlinjer.

Konstruktion 1,2,3

Yt- och grundvatten i raviner och sluttningar kommer att tas
omhand så att det ej kan påverka den geotekniska stabiliteten.

Konstruktion 3

Närmast liggande fastigheter inlöses inför bygget av järn-
vägen.

Bana II, III

Riskerna vid Bjästa vattentäkt och Skorpedsåsen har bedömts
vara särskilt viktiga att studera med avseende på kemikalie-
utsläpp. Därför har en särskild fördjupad riskanalys
genomförts för detta område i järnvägsplaneskedet. Med
denna som grund kommer olika åtgärdsförslag att tas fram.
Tänkbara åtgärder kan vara att ordna ett tätskikt i marken/
banken under järnvägen på delen över Skorpedsåsen, med
uppsamling av vatten i ett fördröjningsmagasin före
avledning till Nätraån.

Konstruktion I, III

Fördröjningsmagasin för uppsamling av avrinningsvatten
planeras vid alla större vattendrag.

Konstruktion I, III

Föreskrifter av tillvägagångssätt vid sprängning för att
minska kväveutsläpp från sprängmedel har tagits fram.

Byggmetod 4
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Exempel på förslag till åtgärder
Tänkbara åtgärder i senare skeden

Åtgärd Avdelning Förebygger
händelser

Begränsar
konsekvenser

Dimensioneringen av trummor m.m. kommer i huvudsak att
ske under bygghandlingsskede och entreprenad. Komplet-
terande hydrologiska beräkningar för att ge underlag för
dimensioneringen ska genomföras i de fall det behövs.

Konstruktion 3

För den djupa skärningen genom Gnusberget ska särskilda
förstärkningsåtgärder utarbetas i bygghandlingsskedet. Zoner
där tätning mot grundvattenläckage gjorts bör kontrolleras
regelbundet.

Konstruktion 3

I byggfasen är det viktigt att inte lämna bank under byggande
oskyddad mot erosion vid misstanke om extrem avrinning.

Byggmetod 3

Ett system för identifiering av olyckor och kemikalieutsläpp
samt för att varna kringboende bör övervägas.

Yttre assistans I, II, III

När entreprenaderna upphandlas bör tydliga regler formuleras
för hur brandfarliga och explosiva ämnen ska hanteras och
förvaras under byggtiden. Den personal som deltar i bygget
ska genomgå särskild utbildning i hur dessa ämnen ska
hanteras.

Byggmetod 5

På de tre största broarna samt den höga banken vid Nätraån
utformas spåret med skyddsräls för att förhindra att tåget
störtar ned vid en eventuell urspårning.

Konstruktion I, II, III
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Länsstyrelsens kommentar

Vid granskning av MKB kapitel om säkerhet för JP32:

Här framgår att säkerhetsarbetet genomförts enligt MIR-
modellen och därmed följer Banverkets säkerhetspolicy. 
Presentation med hänvisningar och sammanfattningar av 
förutsättningar, konsekvenser, inarbetade åtgärder med 
illustration gör kapitlet överskådligt och tillgängligt.

Lst Västernorrland mars 2000
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Erfarenheter - Frågor att utveckla

1. Omfattning på inventeringen
2. Kriterier för vad som är stort respektive smått
3. Att engagera flera medarbetare - många kompetenser
4. Åtgärder - konkret utan att vara simpelt
5. Konflikten mellan föreslagna åtgärder och regler/praxis 

Slut.


