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 Inledning 

WSP har av Magnolia Bostad AB fått i uppdrag att göra en riskbedömning i samband med upprättande 

av detaljplan Lotsen 1 m.fl. i Ystad kommun. Det aktuella planområdet ligger inom stadsdelen Västra 

industriområdet i Ystad. Stadsbyggnadsavdelningen i Ystad har efterfrågat en utredning som belyser 

huruvida omgivande industriverksamheter medför någon riskpåverkan på den planerade bebyggelsen. 

Planförslaget syftar till att möjliggöra centrum- och skolverksamhet inom Lotsen 2 och 9. Inom Lotsen 1 

möjliggör planförslaget flerbostadshus, kontor, verksamheter samt besöksanläggning preciserat till 

kulturella ändamål. 

Söder om planområdet löper även Ystadbanan, som är en transportled för farligt gods. Kortaste 

avstånd mellan planerad bebyggelse med stadigvarande vistelse (flerbostadshus) och järnvägen 

uppgår till 50 meter. Planförslaget möjliggör dock att komplementbyggnader kan placeras inom 50 

meter från järnvägen. Ystadbanans riskpåverkan på planområdet, samt lämpliga skyddsåtgärder, har 

behandlats i en tidigare riskbedömning utförd år 2019 [1]. Strax söder om planområdet finns även ett 

stickspår in till Vossloh Nordic Switch Systems AB:s verksamhetsområde. Kortaste avståndet mellan 

stickspåret och de planerade flerbostadshusen inom planområdet uppgår till 30 meter.  

Riskbedömningen upprättas som ett underlag för beslut om lämpligheten med planerad 

markanvändning, med avseende på omgivande industriverksamheter och järnvägsspår. 

1.1 Syfte och mål 

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

markanvändning med hänsyn till risk. Målet med riskbedömningen är utreda lämpligheten med planerad 

markanvändning utifrån riskpåverkan. I ovanstående ingår att efter behov ge förslag på åtgärder.  

1.2 Omfattning 

Riskbedömningen tar huvudsakligt avstamp i nedanstående frågeställningar: 

• Vad kan inträffa? (riskidentifiering) 

• Hur stor är risken? (riskuppskattning) 

• Är risken acceptabel? (riskvärdering) 

• Rekommenderas åtgärder? (riskreduktion) 

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

riskbedömningen redogörs för i Bilaga A. 

1.3 Avgränsningar 

I riskbedömningen belyses risker förknippade med närliggande industriverksamheter, järnvägsspår och 

drivmedelshantering. De risker som har beaktats är plötsligt inträffade skadehändelser (olyckor) med 

livshotande konsekvenser för tredje man, d.v.s. risker som påverkar personers liv och hälsa. 

Bedömningen beaktar inte påverkan på egendom, miljö eller arbetsmiljö, personskador som följd av 

påkörning eller kollision eller långvarig exponering av buller, luftföroreningar samt elsäkerhet. 
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I riskbedömning identifieras verksamheter som med hänsyn till rådande lagstiftning kan antas medföra 

en riskpåverkan på människor i omgivningen. Exempelvis verksamheter som omfattas av LBE1-

lagstiftningen, tillståndspliktiga verksamheter enligt miljöbalken, 2.4 verksamheter (LSO) samt 

Sevesoverksamheter. Verksamheter som ej omfattas av föregående lagrum och föreskrifter bedöms ur 

ett riskhänseende inte påverka markanvändningen i omgivningen (lagstiftningen definierar vilka typer av 

verksamheter som utgör en fara för omgivningen). 

När aktuell detaljplan har vunnit laga kraft behöver tillkommande verksamheter i närområdet, eller 

förändringar av befintliga, förhålla sig de nya förutsättningarna, dvs. bostäder, skolverksamhet etc. inom 

Lotsen 1, 2, 9. Riskbedömningen utgår därmed från en nulägessituation.  

Resultatet av riskbedömningen gäller under angivna förutsättningar. Vid förändringar av planförslaget 

kan riskbedömningen behöva uppdateras.  

1.4 Plan- och bygglagen 

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

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

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

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

1.5 Underlagsmaterial 

Arbetet baseras på följande underlag: 

• Plankarta Lotsen 1 m.fl. 

• Planbeskrivning Lotsen 1 m.fl. [2] 

• Riskutredning farligt gods Lotsen 1, Tyréns, 2019 [1] 

1.6 Internkontroll 

Rapporten är utförd av Olov Holmstedt Jönsson (Civilingenjör Riskhantering) med Katarina Herrström 

(Brandingenjör & Civilingenjör Riskhantering) som uppdragsansvarig. I enlighet med WSP:s miljö- och 

kvalitetsledningssystem, certifierat enligt ISO 9001 och ISO 14001, omfattas denna handling av krav på 

internkontroll. Detta innebär bland annat att en från projektet fristående person granskar förutsättningar 

och resultat i rapporten. Ansvarig för denna granskning har varit Emelie Laurin (Brandingenjör & 

Civilingenjör Riskhantering). 

  

 
1 LBE = Lagen om Brandfarliga och Explosiva varor (2010:1011) 
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 Omgivning och planområde 

I detta kapitel ges en översiktlig beskrivning av planområdet med omgivning i syfte att överskådligt 

tydliggöra de förutsättningar och konfliktpunkter som utgör grund för bedömningen. 

2.1 Omgivning 

Aktuellt planområde är beläget inom den västra delen av Ystad tätort i stadsdelen Västra 

industriområdet. I Figur 1 syns planområdets placering i förhållande till övriga delar av tätorten. 

Planområdet avgränsas i sydlig riktning av Ystadbanan och i nordlig riktning av Edvinshemsvägen. 

Strax väster om Lotsen 1 m.fl. finns ett verksamhetsområde med ett flertal småindustrier och 

handelsverksamheter. I östlig riktning avgränsas planområdet av ett befintligt bostadsområde.  

 

Figur 1. Planområdets placering i förhållande till övriga delar av Ystad tätort [2]. 

2.2 Planområdet 

Planområdet omfattar fastigheterna Lotsen 1, 2 och 9. I Figur 2 redovisas plankartan för Lotsen 1 m.fl. 

samt placeringen av de ingående fastigheterna. Lotsen 2 och 9 är i nuläget i princip obebyggda med 

undantag för en asfalterad parkeringsyta. Inom Lotsen 1 finns i nuläget en 4 000 m2 stor industri- och 

lagerhall, en lokalgata samt en transformatorstation. Planförslaget syftar till att möjliggöra centrum- och 

skolverksamhet inom Lotsen 2 och 9. Inom Lotsen 1 möjliggör planförslaget kontor, besöksanläggning 

för kulturella ändamål och verksamheter samt flerbostadshus [2].    
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Figur 2. Föreslagen plankarta i samrådsförslaget (t.v.) samt aktuella fastigheter (t.h.). (kartbild från eniro.se) 
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 Riskbedömning 

I detta kapitel redovisas, analyseras och värderas de potentiella riskkällor som har identifierats i 

anslutning till planområdet. Riskidentifiering har genomförts i samråd med Sydöstra Skånes 

Räddningsförbund och Ystad-Österlenregionens Miljöförbund samt via kartstudier. Några 

tillståndspliktiga verksamheter enligt miljöbalken finns inte i anslutning till planområdet [3]. PMC 

Hydraulics är den enda, enligt miljöbalken, anmälningspliktiga verksamheten inom Västra 

industriområdet. 

Riskuppskattningen av riskkällorna är semi-kvalitativ och redovisas löpande under respektive avsnitt. 

3.1 Närliggande industriverksamheter och drivmedelshantering 

Potentiella risker förknippade med följande verksamheter inom Västra industriområdet har bedömts 

vara relevanta att belysa i aktuell riskbedömning: 

• PMC Hydraulics (tillstånd för brandfarlig vara samt anmälningspliktig enligt miljöbalken) 

• Vossloh Nordic Switch Systems AB (järnvägstransporter på stickspåret) 

• Energifabriken AB (tankstation)  

I Figur 3 syns verksamheternas placering i förhållande till planområdet. 

 

Figur 3. Verksamheternas placering i förhållande till aktuellt planområdet (kartbild från eniro.se). 
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PMC Hydraulics AB 

PMC Hydraulics AB tillverkar och utvecklar hydrauliska system, bland annat hydrauliska pumpar och 

cylindrar. Företagets verksamhet på Lotsen 1 i Ystad är en monteringsverkstad för hydrauliska 

aggregat. Dvs. ingen tillverkning sker utan enbart montering av färdiga komponenter. Verksamheten i 

Ystad är anmälningspliktig enligt Miljöbalken [3]. Vidare innehar verksamheten ett tillstånd för hantering 

av 2,6 m3 brandfarlig vätska klass 3 (flampunkt 55–100 °C) [4]. Tillståndet avser de brandfarliga 

målarfärger som verksamheten hanterade tidigare. Enligt uppgift från bolaget har måleriverksamheten 

inom Lotsen 1 nu upphört och istället lagts på en extern entreprenör [5].  

Verksamheten avser därmed att inte att förnya sitt tillstånd för hantering av brandfarlig vara när det 

befintliga tillståndet har löpt ut [5]. Att i detta skede återuppta måleriverksamheten skulle kräva 

nyinvesteringar på flera miljoner kronor. Detta då de måleriboxar som tidigare nyttjades vid målningen 

är nedmonterade och överförda till andra delar av bolaget [6]. Måleriboxarna och lagerutrymmet för 

målarfärgerna var tidigare placerade i den sydöstra delen av bygganden, se Figur 4. 

 

Figur 4. Placering av lokalen där de brandfarliga målarfärgerna tidigare hanterades (kartbild från eniro.se).  

I Tabell 1 redovisas Sprängämnesinspektionens föreskrifter (SÄIFS 2000:2) om hantering av 

brandfarliga vätskor med ändringar i SÄIFS 2000:5 (volym anges i m3). Enligt föreskriften skulle ett 

skyddsavstånd på 9 meter behöva upprätthållas gentemot de planerade flerbostadshusen inom Lotsen 

1 och lagringsutrymmet för målarfärgerna. Motsvarande skyddsavstånd mellan lagret och den 

planerade skolverksamheten inom Lotsen 2 och 9 skulle behöva uppgå till 12 meter. Enligt 

situationsplanen (2021-04-01) är kortaste avståndet mellan de planerade flerbostadshusen och det 

tidigare lagringsutrymmet för målarfärgerna drygt 38 meter [7]. Avståndet från det tidigare 

lagringsutrymmet fram till användningsgränsen för bostäder inom Lotsen 1 uppgår till cirka 20 meter. 
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Kortaste avståndet mellan lagret och fastighetsgränsen Lotsen 9 uppgår till cirka 75 meter [7]. Dvs. 

även om PMC återupptar måleriverksamheten, något som bolaget själva bedömer som högst 

osannolikt, så skulle tillräckliga skyddsavstånd kunna upprätthållas mot omgivande skyddsobjekt inom 

Lotsen 1, 2 och 9.    

Tabell 1. Rekommenderade avstånd mellan olika skyddsobjekt och brandfarlig vätska inom klass 2b eller 3 som förvaras cistern 

eller lös behållare (V är volym i m3). 

Kringliggande skyddsobjekt V≤12 12<V≤100 V>100 

Byggnad av brännbart material, 

brandfarlig verksamhet, A-byggnad. 

9 m 12 m 25 m 

Svårutrymda lokaler, sjukhus, skolor 

m.m., annan verksamhet med farliga 

ämnen. 

12 m 25 m 50 m 

Verksamheten hanterar även betydande mängder hydraulolja men produkten är svårantändlig och 

klassas inte som brandfarlig vara. Förbrukad hydraulolja förvaras i en miljöcontainer inom 

verksamhetsområdet och klassas som miljöfarlig då den efter användning kan innehålla spår av 

tungmetaller [5]. WSP bedömer att hanteringen av hydraulolja inte utgör en risk för människor i 

omgivningen med hänsyn till liv och hälsa. När aktuellt planförslag har vunnit laga kraft så kommer 

PMC enbart kunna utveckla sin verksamhet inom Lotsen 1 på ett sätt som är förenligt med detaljplanen, 

dvs. kontor samt verksamheter och besöksanläggning preciserat till kulturella ändamål. 

Energifabriken RME (drivmedelsstation) 

Inom fastigheten Lotsen 3 finns en tankstation för lastbilar som drivs av Energifabriken AB [8]. Kortaste 

avståndet mellan bränsletanken (cistern ovan mark) och planområdet uppgår till drygt 90 meter. På den 

aktuella tankstationen går det enbart att tanka biodiesel som består av 100 %-ig rapsmetylester (RME) 

[8]. Flampunkten för bränslet uppgår till 140 °C och produkten klassas således inte som brandfarlig vara 

[9]. Med hänsyn till den höga flampunkten är sannolikheten för att eventuella spill ska antändas mycket 

låg. Sammantaget bedöms drivmedelshanteringen inom Lotsen 3 inte medföra någon riskpåverkan på 

den planerade bebyggelsen inom aktuellt planområde.    

Vossloh Nordic Switch Systems AB 

Vossloh Nordic Switch System AB:s verksamhet ligger inom fastigheten Tullen 1. Företaget är 

verksamma inom järnvägsteknik och verksamheten i Ystad är inriktad på tillverkning av spårväxlar. 

Verksamheten hanterar inte några kemikalier som kan innebära risker för omgivningen [10]. 

Transporterna till verksamheten utgörs primärt av stål och andra material för tillverkning av räler. 

Transporterna sker både via väg och järnväg. Järnvägstransporterna på stickspåret bedöms dock 

kunna medföra mekanisk påverkan på omgivningen vid händelse av en urspåring, se avsnitt 3.2. 
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3.2 Järnvägstransporter 

Ystadbanan  

Söder om planområdet löper Ystadbanan där transporter av farligt gods förekommer. Kortaste 

avståndet mellan Ystadbanan och de planerade flerbostadshusen inom Lotsen 1 uppgår till 50 meter. 

Strax söder om planområdet finns även ett stickspår in till Vossloh Nordic Switch Systems AB:s 

verksamhetsområde. Kortaste avståndet mellan stickspåret och de planerade flerbostadshusen inom 

planområdet uppgår till 30 meter. I Figur 5 syns planområdets placering i förhållande till de aktuella 

järnvägsspåren samt bangården inom Vossloh Nordic Switch Systems AB:s verksamhetsområde. På 

stickspåret förekommer inte några transporter av farligt gods [1].  

I den tidigare genomförda riskbedömningen bedömdes riskerna för planområdet, med avseende på 

farligt gods-transporterna på Ystadbanan, ligga inom acceptabla nivåer [1]. Följande skyddsåtgärder 

ansågs dock lämpliga att införa för tillkommande bebyggelse inom Lotsen 1 [1]: 

• Friskluftsintagen till samtliga byggnader inom Lotsen 1 bör placeras på oexponerad sida, dvs. 

vända bort från Ystadbanan.  

• För samtliga byggnader inom Lotsen 1 bör möjligheten finnas att utrymma bort från Ystadbanan 

och bangården.  

 

Figur 5. Ystadbanan (röd streckad linje) samt stickspår in till Vossloh Nordic Switch Systems AB (blå streckade linjer). (kartbild 

från eniro.se)  
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Mekanisk påverkan i samband med urspårning 

Den dominerande risken (med avseende på sannolikhet) i anslutning till järnväg är urspårning. 

Konsekvenserna till följd av urspårning kan omfatta att människor förolyckas, antingen utomhus eller i 

intilliggande byggnader som påverkas av händelsen. Dock är den vanligaste konsekvensen av en 

urspårning materiella skador på järnvägsanläggningen och/eller på tåg. Risken för mekanisk påverkan 

på människor eller byggnader är oberoende av om det rör sig om persontåg eller godståg.  

Det finns ett antal kända orsaker som var för sig eller tillsammans kan resultera i en urspårning, såsom 

växelpassager, kraftiga inbromsningar, spårlägesfel, solkurvor och sabotage. Alla urspårningar leder 

inte till negativa konsekvenser för omgivningen. Konsekvenserna av en urspårning är direkt beroende 

av hur långt ifrån spåret som tåget hamnar. Urspårningar bedöms generellt ha ett konsekvensområde 

(med avseende på mekaniska skador) på maximalt cirka 30 meter från spåret, vilket är det avstånd som 

urspårade vagnar i de flesta fall hamnar inom [11].  

 
Figur 6. Urspårningsolycka på järnväg. 

Trafikeringen på stickspåret in till Vossloh Nordic Switch System AB:s verksamhetsområde kan antas 

ske i växlingshastighet (≤ 40 km/h) och antalet tågrörelser är förhållandevis få [1]. Enligt Banverkets 

(nuvarande Trafikverkets) rapport Modell för skattning av sannolikheten för järnvägsolyckor som 

drabbar omgivningen finns det inget statistiskt säkerställt samband mellan urspårningshastighet och 

spridning av urspårande fordon [12]. Detta innebär dock inte att urspårningshastigheten är oväsentlig 

för spridningsavståndet. Kontentan är att spridningsavståndet sannolikt är minst lika beroende av 

omgivningsfaktorer, som exempelvis spårens läge i förhållande till omgivningen. Dvs. lokala 

förutsättningar så som en hög banvall kan troligtvis medföra förhållandevis långa spridningsavstånd 

även om urspårningen inträffar vid en låg hastighet.  

I det aktuella fallet ligger stickspåret i nivå med omgivningen och tågrörelserna sker i låg hastighet. 

Avståndet mellan de planerade flerbostadshusen och stickspåret uppgår till 30 meter. Skyddsavståndet 

mellan bostadshusen och spåret motsvarar således det maximala konsekvensavståndet för mekanisk 

påverkan. Kortaste avståndet mellan komplementbyggnaderna inom planområdet och stickspåret 

uppgår till 12 meter. Givet de lokala faktorerna bedöms det ytterst osannolikt att fordon på stickspåret 

skulle kollidera med komplementbyggnaderna vid händelse av en urspårning. Det bör understrykas att 
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Trafikverkets nuvarande riktlinjer för samhällsplanering i anslutning till järnvägar tillåter uppförandet av 

komplementbyggnader inom 30 meter från närmsta spårmitt:    

”Generellt bör ny bebyggelse inte tillåtas inom ett område på 30 meter från järnvägen, (räknat från 

spårmitt på närmaste spår). Ett sådant avstånd ger utrymme för räddningsinsatser om det skulle ske en 

olycka, och det möjliggör en viss utveckling av järnvägsanläggningen. Verksamhet som inte är 

störningskänslig och där människor endast tillfälligtvis vistas, till exempel parkering, garage och förråd, 

kan dock finnas inom 30 meter från spårmitt. Hänsyn bör dock tas till möjligheterna att underhålla 

järnvägsanläggningen och bebyggelsen. [13] 

 Slutsats 

WSP bedömer att den planerade utformningen av planområdet är acceptabel ur ett riskhänseende. Om 

PMC Hydraulics AB skulle återuppta sin hantering av brandfarlig vara skulle ett skyddsavstånd på 9 

meter behöva upprätthållas gentemot de planerade flerbostadshusen inom Lotsen 1 och 

lagringsutrymmet för målarfärgerna. Motsvarande skyddsavstånd mellan lagret och den planerade 

skolverksamheten inom Lotsen 2 och 9 skulle behöva uppgå till 12 meter. Baserat på byggnadernas 

placering enligt situationsplanen (2021-04-01) samt användningsområde för bostäder enligt plankartan 

skulle dessa skyddsavstånd kunna uppfyllas med god marginal.   
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BILAGA A. METOD FÖR RISKHANTERING 
Detta kapitel innehåller en beskrivning av begrepp och definitioner, arbetsgång och omfattning av 

riskhantering i projektet samt de metoder som använts. 

A.1. BEGREPP OCH DEFINITIONER 

Begreppet risk avser kombinationen av sannolikheten för en händelse och dess konsekvenser. 

Sannolikheten anger hur troligt det är att en viss händelse kommer att inträffa och kan beräknas om 

frekvensen, d.v.s. hur ofta något inträffar under en viss tidsperiod, är känd.  

Riskanalys omfattar, i enlighet med de internationella standarder som beaktar riskanalyser i tekniska 

system [14] [15], riskidentifiering och riskuppskattning, se Figur 7. 

Riskidentifieringen är en inventering av händelseförlopp (scenarier) som kan medföra oönskade 

konsekvenser, medan riskuppskattningen omfattar en kvalitativ eller kvantitativ uppskattning av 

sannolikhet och konsekvens för respektive scenario. 

Sannolikhet och frekvens används ofta synonymt, trots att det finns en skillnad mellan begreppen. 

Frekvensen uttrycker hur ofta något inträffar under en viss tidsperiod, t.ex. antalet bränder per år, och 

kan därigenom anta värden som är både större och mindre än 1. Sannolikheten anger istället hur troligt 

det är att en viss händelse kommer att inträffa och anges som ett värde mellan 0 och 1. Kopplingen 

mellan frekvens och sannolikhet utgörs av att den senare kan beräknas om den första är känd. 
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Figur 7. Riskhanteringsprocessen.  

Efter att riskerna analyserats görs en riskvärdering för att avgöra om riskerna kan accepteras eller ej. 

Som en del av riskvärderingen kan det även ingå förslag till riskreducerande åtgärder och verifiering av 

olika alternativ. Det sista steget i en systematisk hantering av riskerna kallas riskreduktion/-kontroll. I 

det skedet fattas beslut mot bakgrund av den värdering som har gjorts av vilka riskreducerande 

åtgärder som ska vidtas. 

Riskhantering avser hela den process som innehåller analys, värdering och reduktion/-kontroll, medan 

riskbedömning enbart avser analys och värdering av riskerna. 
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A.2. RISKANALYSMETODER 

A.2.1 Kvalitativa metoder 

I kvalitativa metoder används beskrivningar av typen stor, mellan eller liten, utan försök att närmre 

precisera sannolikheter för olika utfall utan, eftersom det primära syftet med klassificeringen är att 

jämföra riskerna med varandra [16]. 

A.2.2 Semi-kvantitativa metoder 

De semi-kvantitativa metoderna är mer detaljerade än de renodlat kvalitativa metoderna, och innehåller 

delvis numeriska riskmått. De numeriska måtten behöver inte vara precisa, utan kan beteckna 

storleksordningar för att jämföra olika alternativ. En riskmatris är ett exempel på ett semi-kvantitativt 

verktyg [16]. 

A.2.3 Kvantitativa metoder 

Kvantitativa metoder är helt numeriska och beskriver således risker med kvantitativa termer, 

exempelvis förväntat antal omkomna per år [17]. 

 


