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1 Inledning 

Tyréns har fått i uppdrag att göra en utredning avseende olycksrisker och förutsättningar att 
etablera tillbyggnaden på befintlig fastighet, kv. Orgeln 7 Sundbyberg. En rapport (Riskhänsyn i 
detaljplan kv. Orgeln, Stockholm) uppfördes den 20 april 2015. Det har nu kommit in yttranden 
ifrån Länsstyrelsen Stockholm samt Storstockholms brandförsvar.  

Denna PM:s syfte är att svara på dessa yttranden och klargöra de frågetecken som finns.  

2 Yttranden 

Två yttranden har inkommit på den rapport som uppfördes i april 2015. Dessa är: 

 Länsstyrelsen Stockholm, Samrådsyttrande, Dnr KS-0067/2015, 2015-06-24 

 Storstockholms brandförsvar, Yttrande i samråd, Dnr 305-247/2012, 2015-06-24 

I detta avsnitt kommer dessa yttranden att presenteras och bemötas. I yttranden ställs vissa 
frågor som besvaras nedan.  

2.1 Förtydligande angående tidplan 

Från både Länsstyrelsen Stockholm och från Storstockholms brandförsvar har det inkommit 
frågor angående den tidplan som har presenterats, med avveckling och förflyttning av spår C 
och D år 2019, och överdäckning 2025.  

I samtal med Trafikverket (2015-09-16) hänvisas till en nationell plan för området. Ett avtal har 
slutits mellan Trafikverket och Sundbybergs kommun som även den fastställer tidplanen (se 
Dnr: TRV 2012–35309). Tidplanen fastställer byggstart 2019 och färdigställande 2025.  

I avtalet mellan Trafikverket och Sundbybergs Kommun skall spår C och D tas ur bruk 2019, 
och vid 2025 skall samtliga spår ha flyttats ner i en tunnel. Det betyder att från 2019 kommer 
avståndet från närmaste fasad till närmaste spår (spår B) att vara 31 meter, alltså över de 25 
meter som rekommenderas. Efter 2025 när spåren är förflyttade till en tunnel anses det inte 
längre finnas någon risk för fastigheten gällande farligt gods som fraktas på järnvägen. För mer 
information angående spårplacering se Figur 1, 2, 3.  

 
Figur 1 Spåruppställning Mälarbanan fram till 2019 1 

                                                           
1 Notera att spår D idag enbart används till att ställa upp passagerartåg 



 
 

 

 
Figur 2 Spåruppställning Mälarbanan efter 2019 

 
Figur 3 Spåruppställning Mälarbanan 2025 

2.2 Förtydligande angående brandklassade fönster i fasad 

Från både Länsstyrelsen Stockholm och från Storstockholms brandförsvar har det inkommit 
önskemål om en analys för brandklassade glas.  

I vanliga fall rekommenderas det att sätta upp brandklassade glas på fastigheter som befinner 
sig inom 25 meter från ett järnvägsspår där farligt gods transporteras. I detta fall då det endast 
gäller under begränsad tid så har kostnaderna analyserats utifrån riskerna under ett års tid. 
Analysen utförs för att se om det är ekonomiskt försvarbart att installera brandklassat glas i de 
fastigheter som vetter ut mot järnvägsspåren.  

Merkostnaden för glas som uppfyller EW30 uppskattas till 2400-2800 kr/m2 beroende på hur 
fasaden byggs. De preliminära siffrorna som finns visar att den totala glasarean mot järnvägen 
är på ca 1100 m2 vilket ger en totalkostnad för att använda brandsäkert glas till 2,6–3,1 miljoner 
kr (Fabege, 2015-09-11). 

De risker som går att minska med brandklassade fönster är risker som innefattar strålning från 
pölbränder och jetflamma från brandfarlig gas vilket illustreras i Figur 4 och 5. Den totala 
riskbilden påverkas ej nämnvärt. Enligt De Norska Veritas (DNV) sätts acceptanskriterierna till 
ett dödsfall per 100 000 år, utan brandsäkert glas blir resultatet ett dödsfall per 35 000 år, och 
med brandsäkert glas ett dödsfall per 85 000 år. Se Tabell 1 för jämförelse med andra risker.  

 



 
 

 
Tabell 1 Årlig genomsnittlig risk att omkomma på grund av olika orsaker i Sverige 

Dödsorsak Årlig individrisk 

Träffas av blixten och omkomma 1*10-7 per år (1/10 000 000 per år, 0,00001 % per år) 

Kv. Orgeln med brandsäkert glas 1.2*10-5 per år (1/85 300 per år, 0,0012 % per år) 

Omkomma på grund av brand 1.4*10-5  per år (1/71 500 per år, 0,0014 % per år) 

Omkomma i arbetsolycka1  1.3*10-5  per år (1/77 000 per år, 0,0013 % per år) 

Kv. Orgeln utan brandsäkert glas 2.9*10-5  per år (1/35 000 per år, 0,0029 % per år) 

Omkomma i trafiken 5*10-5  per år (1/20 400 per år, 0,005 % per år) 

Omkomma i hem- och fritidsolycksfall 2.2*10-4 per år (1/4 550 per år, 0,022 % per år) 

Alla dödsorsaker sammantaget för personer 20-40 år gamla 1*10-3  per år (1/1 000 per år, 0,1 % per år) 

Alla dödsorsaker sammantaget för personer 60 år gamla 1*10-2  per år (1/100 per år, 1 % per år) 

1avser de personer som arbetar heltid 

 

 
Figur 4 Samhällsrisk utan brandklassade glas 
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Figur 5 Samhällsrisk med brandklassade glas 

3 Slutsats 

Spåren som är närmast kv. Orgeln kommer att tas ur drift år 2019, ett år efter uppförandet av 
fastigheten, vilket innebär en reducering av riskbilden. Efter 2025 när spåren flyttats ner i tunnel 
kommer riskbilden att försvinna helt. Tyréns har inte funnit någon anledning att ifrågasätta 
tidplanen i detta skede.  

I vanliga fall skulle rekommendationer vara att uppförande av brandklassat glas på fastigheten 
med hänsyn till avståndet. I detta fall då fastigheten endast kommer att stå ett år innanför de 
rekommenderade 25 meter från spåret så anser Tyréns att det är svårt att se det ekonomiskt 
försvarbart.  

Vad gäller skyddsräl och skyddsmur, är det upp till respektive markägare att besluta om dessa 
åtgärder är möjliga. Skyddsräl ger ett bra skydd mot urspårning men åtgärden kräver 
godkännande från Trafikverket. En mur skyddar till viss del mot pölbränder samt urspårning ifall 
den uppförs i hög hållfasthet, effekten anses vara begränsad. 
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