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1 Bakgrund 
Region Kalmar är i behov av en ny hälsocentral i Mönsterås. Del av fastigheten 

Mönsterås 7:1 har identifierats att möjligen vara en lämplig placering. Mönsterås 

kommun har för detta inlett ett planerarbete för ändring av detaljplanen. Platsen för 

den nya hälsocentralen är belägen intill järnvägen Blomstermåla – Mönsterås – 

Mönsterås bruk. 

I detaljplanearbetet har en riskanalys genomförts av Brand & Riskanalys AB. Analysen 

har identifierat risker med placeringen av hälsocentralen. Analysen har 

rekommenderat att åtgärd bör vidtas för att hålla riskerna inom acceptabla nivåer. 

Mönsterås kommun har vänt sig till AFRY för att undersöka alternativ för att ta hand 

om de risker som identifierats. Intressanta alternativ har kostnadssatts. 

Spåret längs berörd stäcka är byggt med 50kg räler, träslipers, spikbefästning och 

grusballast. Spårstandarden på sträckan är relativt låg med många sliprar angripna av 

röta. 

2 Risker och konsekvenser 
Riskanalysen har identifierat att järnvägen utgör ett problem då avståndet till 

hälsocentralen är litet. I riskanalysen har olycksrisken som kan uppstå identifierats till 

urspåring. Konsekvensen av en urspårning har delats upp.  

• Olycka då tåget spårar ur och rullar in i hälsocentralen och skadar byggnad 

och personer i byggnaden. Även personer som befinner sig på ytor runt huset 

kan skadas i detta scenario. 

• Olycka då tåget spårar ur och vagn med farligt gods och brand eller annan 

exponering uppstår. 

3 Riskreducerande åtgärder 
Det finns ett antal tänkbara åtgärder för att minska riskerna. Man kan antingen 

bearbeta risken för att urspårning skall ske eller mildra konsekvenserna efter att en 

urspårning har uppstått. Nedan har åtgärderna delats upp i dessa två kategorier. 

3.1 Åtgärder för att minska risken för urspårning 

Nedan redovisas åtgärder för att minska risken att en urspårning överhuvudtaget skall 

ske. Åtgärderna varierar mycket men gemensamt är att de kan vara svåra att 

genomföra i tid för ibruktagandet av hälsocentralen eller ens överhuvudtaget. 

3.1.1 Höjning av spårstandard 

I spår av hög standard är risken för urspårning av naturliga skäl lägre. Tänkbara 

åtgärder skulle kunna vara tänkbara är att genomföra ett spårbyte till helsvetsat och 

makadamiserat spår. Dessa spår är mindre benägna till fel och kraftigare byggda. 

Genomförande av ett spårbyte kan vara mycket kostsamt och svårt att få effektivt på 

en så pass kort sträcka som berörs av detta projekt. Vidare är det svårt att visa den 

kvarstående effekten då underhåll eller brist därav kan minska effekten av åtgärden. 

Riskanalysen har inte tagit hänsyn till befintlig spårstandard vilket gör att denna 

parameter ej påverkats av åtgärden. 
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3.1.2 Slopande av plankorsning 

Intill det berörda området finns en plankorsning mellan järnvägen och Ljungnäsvägen. 

Nära men ej i direkt anslutning finns även en korsning med Södra vägen. 

I riskanalysen framtagen för projektet finns en bedömning om att plankorsningsolycka 

kan orsaka urspårning. Om plankorsningarna slopas försvinner risken för 

plankorsningsolycka och därmed den orsaken till urspårning. 

Att slopa en plankorsning kan vara ett långdraget förfarande. Det kan krävas 

ersättningsvägar eller tunnlar eller broar på platsen vilket är kostsamt. 

3.1.3 Hastighetsnedsättning 

Vid en sänkning av hastigheten kommer risken för en plankorsningsolycka at minska. 

Risken för att tåg skall spåra ur på grund av ett spårfel kommer minska då hastigheten 

är lägre då tågets hjul och boggis lättare kan anpassa sig till felen. Även 

konsekvenserna kan bli mindre vid en lägre hastighet då de rörliga krafterna minskar. 

Hastigheten är redan relativt låg på platsen. Den angivna hastigheten förbi den 

kommande hälsocentralen är 70km/h, dock är tågen under retardation eller 

acceleration när de passerar då det blir 40km/h strax bortom plasten in mot Mönsterås 

station. Att sänka hastigheten är sannolikt en åtgärd som Trafikverket inte kommer att 

acceptera. 
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3.2 Åtgärder för att konsekvenserna av en urspårning 

Nedan redovisas ett antal åtgärder som skulle kunna genomföras för att minska 

konsekvenserna då en eventuell urspårning uppstått. 

3.2.1 Anläggande av skyddsräl 

En skyddsräl, ibland även benämnd urspårningsräl, är en eller två extra räler som 

sätts mellan de vanliga rälerna. Funktionen är att vid en urspårning fångas tåget upp 

av de extra rälerna och tåget håller sig på spåret och därmed sannolikt upprätt. På 

detta sätt hindras tåget från att komma in på parkeringsytan runt den nya byggnaden 

eller att kollidera med byggnaden. Om tåget hålls upprätt minskar risken för läckage 

av farligt gods och därmed konsekvenserna av ett läckage. 

 

Exempel med skyddsräl på bro. Utformningen i Mönsterås kommer principiellt vara 

densamma. 

Metoden är vida använd av Trafikverket och andra järnvägsförvaltningar världen över. 

Inom Trafikverkets anläggningar används skyddsräler vid broar, tunnlar, höga banker 

eller andra ställen där en urspårning skulle kunna få extra allvarliga konsekvenser. 

I Mönsterås skulle skyddsrälen anläggas direkt på träsliprarna på en sträcka av 220m. 

Eventuellt skulle ett fåtal träsliprar ersättas med nya för att kvalitén skall vara god. 

Ungefärlig kostnad för detta alternativ är 220000kr. Tillkommande kostnader kan 

uppstå vid behov av att byta ett antal slipers för att säkra att fästning av skyddsrälen 

blir tillfyllest. 

3.2.2 Anläggande av skyddsvall 

En vall mellan järnvägen och hälsocentralen skulle fungera som skydd mot ett tåg som 

spårat ur. Vallen kan fånga upp tåget och därmed hindra att tåget kolliderar med 

byggnaden eller kommer in på parkeringsytan. Vallen kan även fungera som skydd för 

en eventuell tryckvåg om explosion skulle uppstå vid läckage av farligt gods. Ytan på 
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en jordvall är relativt eftergivlig och kan mjukt fånga upp en vagn med farligt gods 

vilket minskar risken för att läckage. 

En vall är relativt billig att anlägga men tar upp mycket plats. Vallen bör vara 4m hög 

och med en rekommenderad släntlutning på 1:2 blir vallen ca 8m bred vid basen. Ett 

dike mellan vallen och spåret måste anläggas vilket gör att vallen kommer att inkräkta 

på ytan tänkt för en framtida utbyggnad av hälsocentralen. 

Om en vall anläggs bör den vara ca 190m lång. Kostnaden för detta alternativ är svårt 

att beräkna då variablerna är flera, främst tillgång och kostnad för massor. Ett 

riktmärke är dock minst 600000 kr. 

3.2.3 Anläggande av skyddsmur 

En skyddsmur skulle likt en vall hindra tågen från att komma i farlig närhet samt fånga 

en eventuell tryckvåg. Muren tar inte alls upp den plats som en vall skulle göra. Dock 

måste en mur som skall stå emot ett tåg konstrueras mycket kraftig. En vagn med 

farligt gods skulle med stor sannolikhet trasas sönder mot muren och risken för att 

utsläpp skall uppstå är därmed mycket större. 

Muren bör ha samma längd och höjd som vallen ca 190m och 4m. Anläggandet 

kommer bli att mycket kostsamt då grundläggandet måste bli mycket omfattande. Det 

bör kalkyleras med uppskattad kostnad av minst 10000 kr per meter. 

4 Effekt av åtgärd 
För de flesta av åtgärderna finns det ej ett statistiskt underlag för att kunna bevisa 

åtgärders effekt i en riskkalkyl. Därför kommer ett resonemang om praktiska effekter 

föras för två av åtgärderna, skyddsräl och skyddsvall. 

4.1 Skyddsräl 

Skyddsrälens funktion är att fånga upp hjulen på ett av något skäl lämnat den normala 

farrälen. Den huvudsakliga riktningen tåget kommer vilja röra sig i är i den 

ursprungliga färdriktningen på grund av att de mekaniska krafterna. Men om tågets 

hjul kommer utanför sliprarna kan de sjunka ner i bankroppen och därmed välta eller 

styras åt en ej önskad riktning. Skyddsrälen håller tåget på sliprarna där det köra ovan 

på dessa och kan även styras med om spåret svänger. Metoden gör att vältning och 

felstyrning minskas. Åtgärden kommer ej att påverka konsekvenserna om tåget trots 

skyddsrälen lämnar banan. Vid ett sådant scenario kommer konsekvenserna vara som 

de beskrivs i riskanalysen.  

Utformningen av skyddsrälen skall vara sådan att den är väl fastsatt och att den är av 

en rälsmodell som är hög och kraftig nog att fånga upp en urspårad axel. Trafikverket 

har regler som specificerar användning och utformning av skyddsräler.  

4.2 Skyddsvall 

Skyddsvallens funktion är att fånga upp ett tåg som spårat ur och även lämnat banan. 

Den kan även styra bort tåget från ett objekt man vill skydda. Vallen ska därför ta upp 

de krafter som tåget kan komma med. En välbyggd vall kan ta upp stora krafter men 

kräver då att vara av relativt stora mått. 

Skyddsvallen påverkar inte sannolikheten för urspårning eller det tidiga förloppet vid 

en sådan. Åtgärden påverkar konsekvenser på det sättet att den kommer kunna 
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bromsa upp och eventuellt styra bort vagnar och tåg. I Riskanalysen redovisas 

exempel på hur en riskreducerande åtgärd påverkar beräkningarna för individ- och 

samhällsrisk. Det är sannolikt så att det går att tillämpa till en anlagd vall mellan 

spåret och hälsocentralen 

 

5 Slutsats och rekommendation 
Som visat finns det ett antal åtgärder som kan vara möjliga att vidta för att minska 

risk och konsekvens. Dock kan ett antal åtgärder avfärdas då effekten av åtgärden är 

för liten eller att åtgärden är svår att genomföra. 

Två åtgärder som även framfördes i riskanalysen är de som kan anses vara mest 

möjliga att genomföra, skyddsvall och skyddsräler. Dock kan det konstateras att 

kostnaden för vallen är högre än för skyddsräler. 

Den verkliga effekten av åtgärderna kan inte statistisk bevisas men med resonemang 

kan det högst sannolikt visas att båda åtgärder kan ha önskad effekt. 

Utredaren rekommenderas att skyddsräler anläggs i spåret. Byggherren för 

hälsocentralen bör omgående kontakta Trafikverket för att föra dialog om utförande 

och andra relaterade frågor. 
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