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SAMMANFATTNING 

I samband med utbyggnaden av Tvärbanans Kistagren planerar Trafikförvaltningen (TF) en ny 
spårvagnsdepå i Rissne för Tvärbanans spårfordon. I depån kommer uppställning, tvätt och 
service av vagnarna ske.  

Depån planeras mellan Rissneleden och befintlig depå för tunnelbanetåg. Gällande detaljplan 
för tunnelbanan omfattar en del av planområdet. Utbyggnaden av depån kan komma att ske i 
etapper. 

Vid depån kommer hantering av brandfarliga varor förekomma. Hanteringen är begränsad och 
omfattar huvudsakligen spolarvätska, oljor och spillolja. Verksamheten på depån kan innebära 
vissa risker mot omgivningen men omgivningen kan även innebära risker mot depån. Med 
anledning av möjliga risker i anslutning till, och inom, aktuellt område utförs en inledande 
riskanalys för planområdet. 

Syftet med riskbedömningen är att undersöka lämpligheten med aktuellt planförslag genom 
att utvärdera vilka risker som människor inom det aktuella området kan komma att utsättas 
för samt i förekommande fall föreslå hur risker ska hanteras så att en acceptabel säkerhet 
uppnås. Analysen syftar dessutom till att studera huruvida planförslaget innebär några 
olycksrisker som behöver beaktas med avseende på människor i anslutning till det aktuella 
området.  

En övergripande riskbedömning av anläggningens eventuella påverkan på Vattenfalls station 
ÄT808 genom vibrationsalstrande moment har genomförts av Nitro Consult AB. 
Vibrationsutredningen utgör en bilaga till denna handling samt sammanfattas i handlingen. 

Risk 

Utifrån underlag avseende hanterade ämnen, planerad verksamhet samt omgivningens 
utformning har ett antal olycksscenarier identifierats. Dessa har värderats översiktligt i en 
kvalitativ analys. Resultatet av analysen är att risknivån inom planområdet och omgivningen till 
följd av möjliga olyckor inom den planerade depån och omgivningen bedöms vara låg. 
Planerad verksamhet bedöms inte innebära oacceptabla risker varken för personer som vistas 
inom planområdet eller för personer eller verksamheter i omgivningen. Med hänsyn till 
studerade risker bedöms inte depån medföra någon påverkan på befintlig eller planerad 
bebyggelse i omgivningen. Trots den låga risknivån bedöms ändå säkerhetshöjande åtgärder 
vara lämpliga för att hantera några av de identifierade riskerna. Förslag på åtgärder redovisas 
nedan. 

• Avåkningsräcke bör uppföras utmed Rissneledens gräns mot planområdet, där vägen 
ligger högre än planområdet, för att förhindra att avåkande fordon hamnar inom 
planområdet 

• Rutin bör upprättas avseende scenariot brand i Vattenfalls transformatorstationer 
samt brand i tåg i anslutning till transformatorstationerna 

• Hastigheten förbi Vattenfalls transformatorstationer bör begränsas till maximalt 15 
km/tim. 

Observera att åtgärderna endast utgör ett förslag och att det är upp till projektet att ta beslut 
om vilka åtgärder som ska vidtas. De åtgärder som man beslutar om ska sedan formuleras som 
planbestämmelser på ett sådant sätt att de är förenliga med Plan- och bygglagen (2010:900). 
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För hanteringen av brandfarlig vara vid depån har även en separat riskutredning och en 
klassningsplan upprättats. Utöver ovan redovisade åtgärder förutsätts att föreslagna åtgärder i 
dessa utredningar vidtas. 

Vibrationer 

Den övergripande riskbedömningen av den planerade anläggningens vibrationsalstrande 
moment har studerat påverkan i samband med sprängningsarbeten och själva spårtrafiken. 
Bedömningen är att sprängningsarbeten kan göras utan att driften av station ÄT808 påverkas. 
Stationen ligger på betryggande avstånd från planerade sprängningsarbeten och bedömningen 
är att angivet gränsvärde kan innehållas utan nämnvärda inskränkningar i dessa arbeten. När 
det gäller vibrationer till följd av spårtrafiken är bedömningen att spårtrafiken inte kommer att 
påverka driften av station ÄT808 avseende vibrationer. 

Sammanfattningsvis bedöms aktuellt projekts påverkan mot omgivningen inklusive Vattenfalls 
station ÄT 808 vara acceptabel förutsatt att föreslagna åtgärder vidtas. 
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1 INLEDNING 

1.1 BAKGRUND 
I samband med utbyggnaden av Tvärbanans Kistagren planerar Trafikförvaltningen (TF) för en 
ny spårvagnsdepå i Rissne för Tvärbanans spårfordon. Depån omfattar tre byggnader samt 
spåranläggning för uppställning, tvätt och service av tågvagnar. Tågdepån planeras i Rissne i 
anslutning till befintlig depå för tunnelbanan. 

Den planerade verksamheten innebär bland annat hantering av brandfarlig vara vilket kan 
innebära risker för både personal och omgivning. Även omgivningen kan innebära risker mot 
depån. Brandskyddslaget har därför fått i uppdrag av SL att utföra en inledande riskanalys för 
planområdet. Riskbedömningen utgör en del av beslutsunderlaget för fortsatt planering och 
utformning av området. 

En utredning avseende Tvärbanans påverkan mot omgivningen avseende vibrationer har också 
genomförts av Nitro Consult AB. Denna sammanfattas i handlingen samt bifogas i sin helhet i 
bilaga 2. 

1.2 SYFTE 
Syftet med riskbedömningen är att undersöka lämpligheten med aktuellt planförslag.  
I riskanalysen kommer de risker som människor inom planområdet kan utsättas för från 
omgivningen att utvärderas. Även den planerade verksamhetens risker mot omgivningen 
kommer att studeras. Vid behov föreslås hur risker ska hanteras så att en acceptabel säkerhet 
uppnås. 

1.3 OMFATTNING 
Analysen omfattar i huvudsak plötsliga och oväntade händelser med akuta konsekvenser för liv 
och hälsa för människor som vistas inom det studerade området. Eftersom passage sker nära 
Vattenfalls transformatorstationer studeras även eventuell påverkan på driften av dessa. 

Även vibrationer kommer att studeras i analysen. Denna studie omfattar dock inte långsiktig 
påverkan utan avser effekter för känsliga verksamheter. 

I analysen har hänsyn inte tagits till långsiktiga effekter av hälsofarliga ämnen, buller eller 
miljöfarliga utsläpp. Analysen omfattar heller inte olyckshändelser som kan leda till 
driftstörningar inom spårvagnsdepån eller omgivande verksamheter. Analysen omfattar inte 
rena arbetsmiljöbaserade olycksrisker eftersom dessa inte bedöms vara kopplade till 
detaljplaneprocessen utan förutsätts hanteras senare i detaljprojekteringen. 

Trafikanter på spårvägen och omgivande vägar omfattas inte av analysen. 

1.4 EGENKONTROLL OCH INTERNKONTROLL 
Riskanalysen omfattas av Brandskyddslagets kvalitetsledningssystem som innebär att en annan 
konsult i företaget har genomfört en övergripande granskning av rimligheten i de bedömningar 
som gjorts och de slutsatser som dragits (internkontroll).  

Egenkontroll har genomförts löpande av handläggaren. 

Datum Version  Egenkontroll Internkontroll  

2016-09-28 Granskningshandling PWT, 160928 RKL, 160928 

2016-10-28 Version 1 RKL, 161024 - 

2018-05-29 Version 2 RKL, 180529 EMM, 180529 
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1.5 REVIDERINGAR 
Denna version av handlingen har reviderats utifrån synpunkter erhållna i samband med 
samråd och omfattar bland annat komplettering med ett avsnitt om vibrationer samt 
fördjupning avseende brand och urspårning. Ändringarna är markerade med ett streck i 
marginalen. 

1.6 FÖRUTSÄTTNINGAR 

1.6.1 Riskhänsyn vid ny bebyggelse 
Ett flertal olika lagar reglerar när riskanalyser skall utföras. Enligt Plan- och bygglagen 
(2010:900) skall bebyggelse lokaliseras till mark som är lämpad för ändamålet med hänsyn till 
boendes och övrigas hälsa. Sammanhållen bebyggelse skall utformas med hänsyn till behovet 
av skydd mot uppkomst av olika olyckor. Översiktsplaner skall redovisa riskfaktorer och till 
detaljplaner ska vid behov en miljökonsekvensbeskrivning tas fram som redovisar påverkan på 
bland annat hälsa. Utförande av miljökonsekvensbeskrivning regleras i Miljöbalken (1998:808). 

Länsstyrelsen i Stockholms Län har tagit fram riktlinjer för hur risker från transporter med 
farligt gods på väg och järnväg ska hanteras vid exploatering av ny bebyggelse /1/. Syftet med 
riktlinjerna är att ge vägledning och underlätta hanteringen av riskfrågor. Länsstyrelsen anser 
att möjliga risker ska studeras vid exploatering närmare än 150 meter från en riskkälla. I vilken 
utsträckning och på vilket sätt riskerna ska beaktas beror på hur riskbilden ser ut för det 
aktuella planförslaget. 

I riktlinjerna presenterar Länsstyrelsen riktlinjer för skyddsavstånd till olika verksamheter. För 
ny bebyggelse inom rekommenderade skyddsavstånd behöver en riskutredning göras som 
undersöker om planförslaget är lämpligt och vilka eventuella skyddsåtgärder som behövs. 

1.6.2 Hantering av brandfarlig vara 

Det finns ett flertal olika styrande dokument och rekommendationer med avseende på 
hantering av brandfarlig vara. I Lagen (2010:1011) om brandfarliga och explosiva varor (LBE) 
/2/ anges att byggnader och andra anläggningar där brandfarliga eller explosiva varor hanteras 
skall vara inrättade så att de är betryggande ur brand- och explosionssynpunkt och förlagda på 
sådant avstånd ifrån omgivningen som behövs med hänsyn till hanteringen. 

För att uppfylla LBE finns föreskrifter upprättade av Myndigheten för Samhällsskydd och 
Beredskap (tidigare Räddningsverket och innan dess Sprängämnesinspektionen), vilka ska 
uppfyllas vid hantering av brandfarliga varor. 

För hanteringen av brandfarlig vara vid depån har även en separat riskutredning och en 
klassningsplan upprättats. Utöver ovan redovisade åtgärder förutsätts att föreslagna åtgärder i 
dessa utredningar vidtas. 
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2 ÖVERSIKTLIG BESKRIVNING AV PLANOMRÅDET 

2.1 OMRÅDESBESKRIVNING 
I samband med utbyggnaden av Tvärbanans Kistagren finns behov av en ny spårvagnsdepå. 
Den nya depån planeras i Rissne i Sundbybergs stad. Depån kommer att uppföras inom 
markområde delvis planlagt för depå. En ny detaljplan kommer att göras för övriga 
markområden. 

Området omges av befintlig tunnelbanedepå i norr, Rissnehallen i väster, Rissneleden i söder 
och naturmark och bostadsbebyggelse i öster (se figur 2.1). Vattenfall har även två 
transformatorstationer vid infarten till den planerade depån. 

 

Figur 2.1. Ungefärlig avgränsning av aktuellt område för den nya spårvagnsdepån i Rissne. 

Planområdet upptas idag av naturmark. Området är kuperat och Rissneleden ligger betydligt 
högre än planområdet. 

2.2 PLANERAD BEBYGGELSE – NY SPÅRVAGNSDEPÅ 
Depån i Rissne är tänkt som ett komplement till Ulvsundadepån och kommer att användas för 
uppställning, verkstad, tvätt och övrig service av Tvärbanans fordon. Utbyggnaden av 
depåområdet kommer att ske etappvis. Den första etappen omfattar en uppställningshall för 
24 fordon och verkstad för två fordon. Etapp II innebär möjlighet att bygga ut 
uppställningshallen för ytterligare 16 fordon.  

Depån består av spår samt tre byggnader (se figur 2.2) med funktioner som reparationsplatser, 
provspår, tvätthall, städspår, lokallager och komplementytor. De tre byggnaderna har enligt 
studerade ritningar följande funktion: 

• Byggnad 1: uppställning av tåg med plats för 6 tåg 

• Byggnad 2: tvätthall med plats för ett tåg åt gången. I tvätthallen görs utvändiga 
tvättarbeten, klottersanering av mindre ytor samt påfyllning av sand och spolarvätska. 

• Byggnad 3: uppställning av maximalt 14 tåg, verkstad med plats för två vagnar samt 
personalutrymmen i tre plan 

I verkstaden planeras enbart mindre reparationer. Bland annat planeras inga svetsarbeten. 
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Figur 2.2. Situationsplan Rissnedepån (Sweco, granskningshandling 2016-12-01). 

Planområdet ligger i nivå med tunnelbanedepån norr om området. Mellan Rissneleden och 
planområdet är det dock en relativt stor höjdskillnad där vägen ligger högre än aktuellt 
område. I figur 2.3 redovisas höjdskillnaden mellan byggnad 3 och Rissneleden. 

 

Figur 2.3. Höjdskillnad mellan Byggnad 3 och Rissneleden (Sweco, granskningshandling 
2016-06-22). 

Den planerade verksamheten inom spårvagnsdepån innebär en låg persontäthet. Ytor för 
personal planeras i den norra delen av byggnad 3, dvs. bort från Rissneleden (se figur 2.3).  

2.2.1 Hantering av brandfarlig vara 
I anläggningen hanteras brandfarliga varor för bland annat tvätt, rengöring, påfyllning av 
spolarvätska, spillolja m m. För anläggningen har en riskutredning och klassningsplan 
upprättats avseende hanteringen av brandfarlig vara /3, 4/. 

All hantering av brandfarlig vara sker inomhus. Det rör sig om relativt begränsade mängder:  
ca 1 000 liter spolarvätska, 2 000 liter oljor samt maximalt 800 liter spillolja. 

  

transformatorstationer 

Rissneleden 
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2.3 OMGIVANDE PLANER 
I närområdet pågår ett antal planprojekt varav de närmast den planerade tågdepån redovisas i 
figur 2.4. 

 
Figur 2.4. Pågående planer i områdets närhet. 
 
Utifrån numreringen i figur 2.4 redovisas ned kort om intilliggande planprojekt: 
 

1. Enköpingsvägen och Madenvägen 
Utökning av befintlig tunnelbanedepån med plats för en ny klotter- och saneringshall. I 
den östra delen (se figur 2.5). 

2. Norra Rissne 
Omfattar Tvärbanans dragning mellan Rissne och Ursvik, ny spårvagnsdepå 
(Rissnedepån) samt ny bostadsbebyggelse. 

3. Rissneleden – bostäder i kvarteret lingonskogen 
Nya bostäder utmed Rissneleden mellan Rissne och Hallonbergen. 

Utökningen av befintlig tunnelbanedepå med en klotter- och saneringshall kan komma att 
påverka det aktuella planområdet. Denna verksamhet behöver därför beaktas i den fortsatta 
analysen. 
 
 

1 

3 

2 
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Figur 2.5. Planerad utbyggnad inom befintlig tunnelbanedepå.  
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3 RISKINVENTERING 

3.1 ALLMÄNT 
Inledningsvis görs en inventering av riskkällor i anslutning till, och inom, det studerade 
området. Riskkällorna beskrivs och förekommande hantering/transport av farliga ämnen 
kartläggs och redovisas. Inventeringen utgör sedan grunden för den fortsatta analysen. 

Risken för vibrationer hanteras separat i avsnitt 6. 

3.2 RISKER INOM VERKSAMHETEN 

3.2.1 Allmänt  
Med avseende på skadehändelser med akuta konsekvenser för liv och hälsa bedöms 
verksamheterna inom en spårvagnsdepå innebära relativt begränsade riskkällor som bedöms 
kunna påverka risknivån i kringliggande områden. De skadehändelser som bör beaktas är 
förknippade med hantering av brandfarlig vara, brand i byggnad och/eller tåg samt spårtrafik. I 
förhållande till bussdepåer hanteras dock mycket begränsade mängder brandfarliga varor 
inom en spårvagnsdepå då motsvarande bränslehantering inte förekommer. Hanteringen 
omfattar framförallt spolarvätska som fylls på till spårvagnarna i samband med det dagliga 
underhållet samt hantering av spillolja. 

Nedan beskrivs identifierade risker med verksamheten. 

3.2.2 Påverkan mot tredjeman 
När det gäller påverkan mot tredje man är det främst spårtrafik in- och ut från området samt 
hantering av brandfarlig vara som eventuellt kan innebära påverkan mot omgivningen. 

Närheten till kontaktledningar kan också innebära påverkan mot omgivningen i form av bland 
annat magnetfält. Detta utgör dock ingen plötslig och oväntad olycka som denna analys 
studerar. 

Hantering av brandfarlig vara 
Hanteringen av brandfarlig vara är enligt tidigare beskrivning relativt begränsad inom depån. 
All hantering sker dessutom inomhus. Förvaring sker i särskilda rum som är brandtekniskt 
avskilda mot övriga verksamheten. Hanteringen sker i tvätthall (byggnad 2) och verkstad 
(byggnad 3). Rum för förvaring ligger i byggnadernas norra sida, dvs. mot befintlig 
tunnelbanedepå. Avståndet mellan byggnader inom den nya depån och den befintliga depån 
(inkl planerad tillbyggnad) planeras bli som minst ca 8-10 meter. Eventuella krav på avstånd till 
följd av hanteringen av brandfarlig vara har utretts i riskutredningen för brandfarlig vara /3/. 
Motsvarande utredning förutsätts göras för tunnelbanedepåns tillbyggnad. 

Hanteringen av brandfarlig vara ligger som minst ca 30-35 meter från närmaste omgivande 
byggnad utanför depåerna med undantag av den planerade tillbyggnaden på den befintliga 
tunnelbanedepån.  

De som vistas inom depån förutsätts känna till förekommande hantering av brandfarlig vara. 
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Brand 
En brand i depåbyggnad eller tåg kan innebära att hälsofarliga brandgaser sprids över 
omgivningen. Det kan också innebära risk för brandspridning till närliggande verksamheter. I 
detta fall omfattar det byggnader inom befintlig tunnelbanedepå som kommer att hamna 
inom 8-10 meter från närmaste byggnadsdel inom spårvagnsdepån. Risk för brandspridning till 
Vattenfalls transformatorstationer föreligger också då avståndet mellan spår och 
transformatorstationer är 4 respektive 6 meter. 

Den befintliga sporthallen ligger som minst ca 23 meter från spår och ca 60 meter från 
byggnad inom depåområdet (uppställningshall). Avståndet bedöms vara tillräckligt stort för att 
någon påverkan avseende brand föreligger. 

Trafik in- och ut från området 
Den spårbundna trafiken in och ut från området innebär risk för konflikt med korsande trafik, 
gång- och cykelvägar etc. Kollision mellan fordon kan leda till personskador samt skador på 
anläggningen och annan infrastruktur. Anläggningsskador studeras dock inte i denna analys. 

Ett tåg kan även spåra ur och på så sätt leda till skada på personer eller konstruktioner i 
omgivningen. Bland annat passerar tågen inom 3-6 meter från Vattenfalls 
transformatorstationer, vilket skulle kunna innebära skada till följd av en urspårning. 

3.3 RISKER I OMGIVNINGEN 

3.3.1 Allmänt 
I närområdet har följande möjliga risker identifierats som kan påverka den planerade 
verksamheten: 

- Tunnelbanedepå 
- Rissneleden 
- Vattenfalls transformatorstationer 

Dessa riskkällor kommer att redovisas i följande avsnitt. 

I omgivningen finns även transportled för farligt gods (E18) och bensinstation (Circle K). 
Avståndet till dessa är dock ca 450 respektive 175 meter och bedöms inte innebära någon risk 
för planerad verksamhet. Avstånden uppfyller dessutom Länsstyrelsens rekommenderade 
skyddsavstånd och riskkällorna kommer inte att studeras vidare. 

3.3.2 Påverkan på verksamheten 

Tunnelbanedepå 
Vid tunnelbanedepån hanteras brandfarliga varor, sannolikt i motsvarande omfattning som 
den nya depån för Tvärbanan. Hanteringen omfattas enligt avsnitt 1.6.2 av regler när det gäller 
bland annat avstånd, placering av tändkällor etc. Riskutredning och klassningsplan för 
hanteringen ska finnas. 

Den planerade tillbyggnaden kommer att hamna nära den planerade spårvagnsdepån, som 
minst 8-10 meter. Risk för brandspridning mellan byggnaderna kan föreligga. 

Rissneleden 
Rissneleden ligger söder om den planerade depån och består av en fil i vardera riktningen. 
Vägen ligger högre än aktuellt planområde (se figur 2.3). Vägen är inte klassad som en 
transportled för farligt gods och inga målpunkter för sådana transporter har identifierats 
passera området. Hastigheten på vägen är 30 km/tim. 
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Eftersom vägen ligger högre än planområdet finns en risk att ett fordon kan köra av vägen och 
ner på området och där eventuellt kollidera med byggnad, person eller tåg. 

Andelen tung trafik utöver bussar, bedöms vara låg på vägen med hänsyn till vägens art och 
den skyltade hastigheten. 

Vattenfalls transformatorstationer 
Norr om in- utfarten från spårvagnsdepån har Vattenfall tre transformatorstationer. Dessa 
utgör både riskobjekt och skyddsvärt objekt. Det finns dock krav på brandteknisk avskiljning i 
transformatorstationsbyggnader. 

Vid en brand i transformatorstationen kan den eventuellt spridas till tåg som passerar in eller 
ut från området. Även en brand i ett tåg skulle kunna spridas till transformatorstationen. Som 
minst är avståndet mellan spårmitt och transformatorstation ca 4-5 meter. 
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4 INLEDANDE RISKANALYS 

4.1 METODIK 
För identifierade olycksrisker görs en kvalitativ bedömning (inledande analys) av möjlig 
frekvens och konsekvens av respektive händelse. 

Utifrån de kvalitativa bedömningarna av sannolikhet och konsekvenser görs sedan en 
sammanvägd bedömning av huruvida identifierade olycksrisker kan påverka risknivån inom 
aktuellt planområde. 

4.2 RISKER INOM VERKSAMHETEN 
Utifrån riskinventering redovisas ett antal olycksscenarier som kan innebära risk mot 
omgivningen: 

• Olycka vid hantering av brandfarlig vara 

• Brand i anläggningen 

• Brand i tåg 

• Urspårning 

• Kollision mellan olika fordonsslag 

Nedan görs en kvalitativ bedömning av respektive scenario. 

4.2.1 Olycka vid hantering av brandfarlig vara  
Påverkan mot omgivningen vid en olycka bedöms bli mycket liten, dels på grund av att 
hanteringen sker inomhus, dels att avståndet är så pass stort. Persontätheten i området är 
också låg närmast depån. Närmaste bostäder ligger ca 100 meter från depåområdet. 

Vid en brand eller explosion i anläggningen till följd av hantering av brandfarlig vara bedöms 
den största påverkan mot omgivningen bli genom exponering av hälsofarliga brandgaser. Viss 
risk för brandspridning till den närmaste omgivningen kan dock föreligga till byggnad i nära 
anslutning till hanteringen. 

Hanteringen av brandfarlig vara bedöms ha större påverkan inom verksamheten än för 
omgivningen. Risker med hanteringen hanteras i den riskutredning och klassningsplan för 
brandfarlig vara som upprättats /3, 4/. Dessa dokument syftar till att förebygga och minska 
risken för uppkomst av brand och explosion. Någon betydande risk för personal bedöms 
därmed inte heller föreligga. 

Sannolikheten för olycka bedöms vara mycket liten och konsekvenserna små utanför 
depåområdet. Det är dock viktigt att tillse att avståndet mellan ny och befintlig depå och 
spårvagnsdepån uppfyller gällande krav (se separat utförd Riskutredning för hanteringen av 
brandfarlig vara /5/). 

Bidraget till risknivån i området från scenariot bedöms vara mycket begränsat. 

Inga åtgärder utöver de som riskutredning för brandfarlig vara eller 
brandskyddsdokumentationen redovisar bedöms vara nödvändiga.  

4.2.2 Brand i anläggningen 
I anläggningen finns även risk för bränder som inte beror på hanteringen av brandfarlig vara. 
Sådana bränder kan dock bli lika omfattande som en brand som har sitt ursprung i brandfarlig 
vara. Brandförloppet blir dock sannolikt långsammare. 
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Sannolikheten för en brand i anläggningen bedöms vara relativt hög. Merparten av eventuella 
bränder bedöms dock kunna släckas/begränsas av personal innan brand- och rökgasspridning 
till omgivningen sker. Konsekvenserna utanför depån bedöms bli mycket begränsade. 

Bidraget till risknivån bedöms bli litet och inget behov av åtgärder utöver krav i genomförda 
utredningar avseende brandfarlig vara samt brandskyddsdokumentation bedöms föreligga. 

4.2.3 Brand i tåg 
En brand i ett tåg kan bli relativt omfattande även om tågen är utformade så att det ska finnas 
så lite brännbart material i dem som möjligt. Om ett brinnande tåg blir stående nära 
omgivande bebyggelse kan risk för brandspridning till dessa föreligga. Spår planeras i 
anslutning till sporthall (25 m) och transformatorstation (4 m). Någon risk för brandspridning 
till sporthallen bedöms ej föreligga med hänsyn till avståndet. Transformatorstationen ligger 
dock mycket nära planerat spår och en brand i ett tåg i höjd med transformatorstationen kan 
eventuellt spridas till denna. Transformatorbyggnaderna är utförda i betong vilket har en viss 
motståndskraft mot yttre brandpåverkan. Fönster saknas i byggnaderna. 

Sannolikheten för att ett brinnande tåg blir stående i höjd med transformatorstationen 
bedöms vara extremt låg. Konsekvenserna ur driftsynpunkt kan dock bli stora om scenariot 
skulle inträffa. Det rekommenderas därför att en rutin upprättas för hur ett sådant scenario 
ska hanteras och hur kontakt sker med Vattenfall. En fördjupad analys av scenariot kommer 
också göras (se vidare avsnitt 5). 

4.2.4 Kollision mellan olika fordonsslag  
Vid in- och utfart till området finns viss risk för kollision med korsande trafik eller personer på 
gång- och cykelvägar. Hastigheten vid in- och utfart kommer dock vara låg. In- och 
utfartsområdet måste också anpassas med hänsyn till övriga trafikslag, vilket ökar möjligheten 
till upptäckt av annat fordon i tid så att kollision kan undvikas.  

Sannolikheten för kollision med annat fordon bedöms vara mycket låg och konsekvenserna 
begränsade. Bidraget till risknivån i området bedöms vara mycket begränsat. 

Inget behov av åtgärder utöver normal hantering av in- och utfartsområden till depåer bedöms 
föreligga. 

4.2.5 Urspårning 
Det är relativt vanligt att tåg spårar ur. En urspårning kan exempelvis bero av växelfel, kollision, 
objekt på banan etc. Hastigheten inom depåområdet samt vid in- och utfart till området 
kommer att vara låg. Hur långt ett tåg spårar ur är beroende av flera parametrar men har ett 
starkt samband till hastigheten vid urspårningstillfället. Normalt hoppar enbart hjulen av rälen 
vid en urspårning, tåget stannar då kvar inom spårområdet. 

Sannolikheten för olycka bedöms vara relativt hög. Konsekvenserna av en olycka bedöms dock 
bli små med hänsyn till den låga hastigheten. Personskador kan uppstå men några omfattande 
skador bedöms inte uppkomma. Vid en urspårning i anslutning till Vattenfalls 
transformatorstation kan denna eventuellt skadas. 

Bidraget till risknivån i området till följd av urspårning bedöms vara mycket litet. Scenariot 
bedöms inte medföra krav på åtgärder utöver normal hantering vid liknande anläggningar. En 
fördjupad studie görs dock avseende risken för urspårning i anslutning till transformatorstation 
(se vidare avsnitt 5). 
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4.3 RISKER I OMGIVNINGEN 
Utifrån riskinventering bedöms följande scenarier kunna innebära en påverkan mot 
planområdet och den planerade depåverksamheten: 

• Brand i befintlig tunnelbanedepå 

• Avåkning av fordon från Rissneleden 

• Brand i Vattenfalls transformatorstationer 

Nedan görs en kvalitativ bedömning av ovanstående scenarier. 

4.3.1 Brand i befintlig tunnelbanedepå 
En brand i befintlig depå kan i värsta fall spridas till byggnader inom planområdet. Avståndet 
till befintliga byggnader och den planerade tillbyggnaden är som minst ca 8-10 meter vilket 
uppfyller kraven enligt Boverkets byggregler (BBR). Andra krav kan föreligga till följd av 
hanteringen av brandfarlig vara. Sannolikheten för en brand i befintlig depåanläggning bedöms 
vara relativt hög. En mer omfattande brand med risk för spridning till omgivningen bedöms 
dock inte vara så sannolik eftersom branden bör hinna upptäckas och släckas av personalen i 
tidigt skede. Konsekvenserna av en olycka bedöms bli relativt begränsade eftersom krav på 
skyddsavstånd och säkerhetssystem föreligger och förutsätts vara uppfyllda. 

Bidraget till risknivån i området bedöms vara begränsat. Krav på åtgärder utöver vad gällande 
regler och föreskrifter medför bedöms inte föreligga. 

4.3.2 Avåkning av fordon från Rissneleden 
Rissneleden ligger betydligt högre än marknivån inom planområdet. Höjdskillnaden är stor 
närmast vägen. Byggnad inom depåområdet planeras också nära vägen, på ett avstånd av ca 3 
meter som närmast. Ett avåkande fordon kan innebära skador på anläggningen och eventuella 
personer närmast vägen. Hastigheten på vägen är dock låg och någon betydande sannolikhet 
för olycka bedöms inte föreligga. Konsekvenserna vid en olycka bedöms också bli begränsade 
liksom bidraget till risknivån i området. 

Åtgärder bedöms ändå vara lämpliga att vidta för att förhindra ett avåkande fordon att lämna 
vägen och hamna inom depåområdet. Det rekommenderas därför att vägräcken uppförs 
utmed Rissneleden. 

4.3.3 Brand i Vattenfalls transformatorstationer 
En brand i Vattenfalls transformatorstationer kan innebära att en brand sprids till ett 
passerande tåg. Sannolikheten för detta bedöms vara låg då föraren bör hinna upptäcka en 
brand och stoppa tåget innan det når fram till transformatorstationerna. Konsekvenserna 
avseende hälsa bedöms bli små. En brand kan dock medföra stor påverkan på bland annat 
driften av Tvärbanan om branden blir långvarig eftersom tåg då inte kan passera in eller ut från 
depåområdet. Denna typ av risker studeras dock ej i denna utredning, men kan behöva 
hanteras. 

Scenariots bidrag till risknivån bedöms vara mycket begränsat. Det rekommenderas ändå att 
en rutin upprättas för hur scenariot ska hanteras och hur kontakt sker med Vattenfall. 
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5 FÖRDJUPAD ANALYS 

5.1 ALLMÄNT 
I detta avsnitt görs en fördjupad utredning avseende urspårning och brand i anslutning till 
Vattenfalls transformatorstationer. Det minsta avståndet är ca 4 meter. 

Beräkningar och bedömningar redovisas i bilaga 1. 

5.2 BERÄKNINGAR 
Resultatet av genomförda beräkningar i bilaga 1 innebär att en brand i tåg skulle kunna 
påverka transformatorstationen närmast spåret. Denna är dock utförd i betong vilket innebär 
en viss motståndskraft mot en utvändig brand i åtminstone ca 30 minuter.  En brand bedöms 
inträffa med frekvensen 1 gång på 20 000 år (4,9·10-5 per år) på en sträcka av 1 km. Sträckan 
förbi Vattenfalls anläggning är betydligt kortare än så. 

En urspårad spårvagn kan utifrån resultatet i bilaga 1 köra in i den närmaste 
transformatorstationen om hastigheten vid urspårningstillfället är 20 km/tim. Kraften med 
vilken vagnen träffar transformatorstationen bedöms kunna leda till att byggnaden skadas och 
eventuellt att känslig utrustning skadas. Kraften vid kollisionen bedöms dock inte vara så stor 
att byggnaden rasar. En urspårning i anslutning till transformatorstationerna i 20 km/tim 
beräknas inträffa med frekvensen 1 gång på 700 000 år (1,4x10-6 per år) på en sträcka av 1 km 
(se bilaga 1). 

5.3 SLUTSATS FÖRDJUPAD ANALYS 
Utifrån genomförda beräkningar konstateras att sannolikheten för att en brand i spårvagn 
inträffar sker med låg sannolikhet samt att en brand kan påverka transformatorstationen 
närmast spåret. Till följd av transformatorstationens konstruktion blir dock påverkan 
begränsad vid en kortvarig brand. För att skadorna ska bli mer omfattande krävs en brand på 
minst 30 minuter. Över lag bedöms scenariot innebära en låg risk för påverkan på driften av 
Vattenfalls anläggning. Av försiktighetsskäl bör dock en rutin finnas som innebär att ett 
brinnande tåg inte ska stanna i anslutning till transformatorstationen samt att Vattenfall ska 
larmas om så ändå sker. 

Beräkningarna visar att sannolikheten för att en urspårning ska inträffa som påverkar 
transformatorstationerna är mycket låg. Om hastigheter på 20 km/tim hålls vid 
urspårningstillfället kan den närmaste transformatorstationen skadas och känslig utrustning 
påverkas. Skadorna bedöms dock inte bli så omfattande att byggnaden raseras. Av 
försiktighetsskäl bör hastigheten begränsas till maximalt 15 km/tim förbi 
transformatorstationerna för att undvika att de skadas vid en eventuell urspårning. 
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6 VIBRATIONER 
 

6.1 ALLMÄNT 
Nitro Consult AB  har genomfört en övergripande utredning av den planerade anläggningens 
eventuella påverkan på Vattenfalls station ÄT808 genom vibrationsalstrande moment under 
anläggningsskede och driftskede. Momenten som har studerats är sprängningsarbeten och 
spårtrafik. 

I samband med vibrationsalstrande moment kräver Vattenfall att en handlingsplan ska 
upprättas. Nitro Consult har därför tagit fram en sådan där en redovisning görs av 
konsekvenser vid överskridande av ställda vibrationsgränsvärden samt hur överskridanden 
hanteras i praktiken. 

Vibrationsutredningen i sin helhet redovisas i bilaga 2. 

6.2 SLUTSATS 
Bedömningen av den övergripande riskutredningen är att sprängningsarbeten kan göras utan 
att driften av station ÄT808 påverkas. Stationen ligger på betryggande avstånd från planerade 
sprängningsarbeten och bedömningen är att angivet gränsvärde (0,8 G) kan innehållas utan 
nämnvärda inskränkningar i dessa arbeten.  

När det gäller vibrationer till följd av spårtrafiken bedöms endast 10 % av satt gränsvärde 
uppnås. Beräkningar har genomförts för min- och maxfrekvenser och ett avstånd mellan 
spårmitt och ÄT808 på 5 meter. Bedömningen är att spårtrafiken inte kommer att påverka 
driften av station ÄT808 avseende vibrationer. 
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7 SLUTSATS SAMT FÖRSLAG PÅ ÅTGÄRDER 
 

Risk 

Resultatet av analysen är att risknivån inom planområdet och omgivningen till följd av möjliga 
olyckor inom den planerade depån och omgivningen bedöms vara låg. Säkerhetshöjande 
åtgärder har ändå bedömts lämpliga för att hantera några av de identifierade riskerna. Förslag 
på åtgärder redovisas nedan. 

• Avåkningsräcke bör uppföras utmed Rissneledens gräns mot planområdet, där vägen 
ligger högre än planområdet, för att förhindra att avåkande fordon hamnar inom 
planområdet 

• Rutin bör upprättas avseende scenariot brand i Vattenfalls transformatorstationer 
samt brand i tåg i anslutning till transformatorstationerna 

• Hastigheten förbi Vattenfalls transformatorstationer bör begränsas till maximalt 15 
km/tim. 

Observera att åtgärderna endast utgör ett förslag och att det är upp till kommunen/projektet 
att ta beslut om åtgärder. 

För hanteringen av brandfarlig vara vid depån har även en separat riskutredning och en 
klassningsplan upprättats. Utöver ovan redovisade åtgärder förutsätts att föreslagna åtgärder i 
dessa utredningar vidtas. 

Vibrationer 

Den övergripande riskbedömningen av den planerade anläggningens vibrationsalstrande 
moment har studerat påverkan i samband med sprängningsarbeten och själva spårtrafiken. 
Bedömningen är att sprängningsarbeten kan göras utan att driften av station ÄT808 påverkas. 
Stationen ligger på betryggande avstånd från planerade sprängningsarbeten och bedömningen 
är att angivet gränsvärde kan innehållas utan nämnvärda inskränkningar i dessa arbeten. När 
det gäller vibrationer till följd av spårtrafiken är bedömningen att spårtrafiken inte kommer att 
påverka driften av station ÄT808 avseende vibrationer. 
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I denna bilaga görs en fördjupad utredning avseende risken för urspårning och brand i tåg 
utifrån närheten till Vattenfalls transformatorstationer. 

I avsnitten nedan redovisas beräkningar av frekvenser respektive olycksrisk. 

 
I den fördjupade utredningen kvantifieras frekvensen för respektive olycksrisk. Se avsnitt 
Urspårning respektive avsnitt Brand i spårvagn nedan. Fokus ligger på huruvida Vattenfalls 
transformatorstationer kan skadas, det kortaste avståndet är 4 meter. Skada på människor 
studeras inte eftersom persontätheten utmed den aktuella sträckan (infart till depå) bedöms 
vara mycket begränsad).  

En urspårning kan medföra att en eller flera spårvagnar hamnar en bit från spåret. 
Urspårningen kan leda till skador inom kringliggande område. Skadeavståndet är bl.a. 
beroende på spårvagnens hastighet vid urspårningstillfället samt omgivningens utformning. 

Frekvensberäkningarna för urspårning utförs utifrån den metodik som redovisas i Structures 
built over railway lines – Construction requirements in the track zone /1/ avseende beräkning 
av följande faktorer: 

Frekvensen för urspårning i anslutning till bebyggelse per år (F1) beräknas med följande 
ekvation: 

𝐹1 = 𝑒𝑟 × 𝑑 × 𝑍𝑑 × 365 × 10−3 där 

er =  urspårningsfrekvens per tågkm  

d =  den längsta sträcka som den urspårade vagnen kan gå längs med spåret, vilket 
beräknas som V2/80, där V är tågets hastighet (km/h) vid urspårningstillfället 

Zd =  antal tåg per dygn 
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I /1/ redovisas urspårningsfrekvens för persontåg (0,2510-8 per tågkm) respektive godståg 

(2,510-8 per tågkm). Dessa värden går inte att rakt av applicerbara på spårväg. Utifrån statistik 
från  Trafikanalys över bantrafikskador /2/ respektive bantrafik /3/ under åren 2000-2016 så 
görs en grov bedömning av urspårningsfrekvensen för spårväg. Utifrån en jämförelse av 
antalet urspårningar samt det totala antalet tågkm för järnväg respektive spårväg så 
uppskattas urspårningsfrekvensen per tågkm för spårväg motsvara ca 40 % av den totala 
urspårningsfrekvensen per tågkm för järnväg (persontåg + godståg). Om hänsyn tas till 
ovanstående skillnad i urspårningsfrekvens mellan persontåg och godståg så uppskattas dock 
urspårningsfrekvensen per tågkm för spårväg vara 2 gånger större än för urspårnings-
frekvensen för persontåg. I de fortsatta beräkningarna antas det konservativt att 
urspårningsfrekvensen för spårväg (er) är 10-8 per tågkm (d.v.s. 4 gånger större än för 
persontåg). 

Trafiken på Kistagrenen börjar relativt glest utifrån befintligt resandeunderlag samt för att köra 
in den nya linjen. Turtätheten ökas successivt därefter. Körtiden från Alvik till Helenelund är 
beräknad till ca 24 min baserat på maximal turtäthet, 6-minuterstrafik (år 2030). Detta 
motsvarar 150 avgångar i varje riktning och medför således 300 spårvagnspassager på banan 
per dygn år 2030. En mycket grov uppskattning är att 25 % av resorna innebär att ett tåg kör in 
eller ut från depån i Rissne. 

Sannolikheten att urspårat tåg kolliderar med byggnad1 (P2) är beroende av tågets hastighet 
vid urspårningstillfället samt avståndet mellan järnvägsspår och byggnad. Sannolikheten 
beräknas med följande ekvation: 

𝑃2 = (
𝑏−𝑎

𝑏
)2 × 0,5 ×

𝑐

𝑑
 där 

d = se ovan 

b =  det maximala vinkelräta avståndet (m) från spåret som vagnen kan hamna, vilket 
beräknas som V0,55 

a =  vinkelrätt avstånd (m) mellan spårmitt och byggnad 

c =  det, längs spåret, parallella avståndet inom vilket byggnad löper risk att träffas av 
urspårad vagn på ett avstånd a, vilket beräknas med ekvationen: 

 c =
d

b
× (b − a) om b > a. Är b < a blir c = 0. 

Frekvensen för urspårning beräknas för 300 spårvagnar per dygn enligt förutsättningarna ovan.  
I tabell 1 nedan redovisas urspårningsfrekvens (F1), maximalt vinkelrätt avstånd från spåret 
som vagnen kan hamna (b) samt sannolikhet (P2) och frekvens (F2) för att urspårad vagn 
kolliderar med byggnad eller annan verksamhet. Samtliga dessa faktorer är enligt ovan 
beroende av tågets hastighet vid urspårningstillfället. Hastigheten på aktuell sträcka kommer 
att vara låg till följd av kurva och infarten till depån, uppskattningsvis blir den maximalt 10-20 
km/tim. 

  

                                                           

1  Eller annan verksamhet i anslutning till spåren. 
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Tabell 1. Beräknad urspårningsfrekvens (F1), maximalt vinkelrätt avstånd från spåret som spårvagnen 
kan hamna (b) samt sannolikhet (P2) och frekvens (F2) för att urspårad vagn kolliderar med byggnad 
eller annan verksamhet beroende på hastighetsbegränsning. 

V = 10 km/h 
 

F= 3,4E-07 

B=1,3 

a (meter) P2 Frekvens kollision (F1 x P2) 

    År 2030 

0 50,00% 1,7E-07 

1 18,52% 6,3E-08 

2 4,15% 1,4E-08 

3 0,18% 6,3E-10 

 

V = 20 km/h 
 

F= 1,4E-06 

B=5 

a (meter) P2 Frekvens kollision (F1 x P2) 

    År 2030 

0 50,00% 6,8E-07 

1 26,33% 3,6E-07 

2 11,63% 1,6E-07 

3 3,77% 5,2E-08 

4 0,61% 8,3E-09 

5 0,003% 3,6E-11 

 

Enligt tabell 1 är det potentiella konsekvensområdet vid en urspårning beroende av 
spårvagnens hastighet. Vid hastigheten 20 km/h kan urspårningen leda till konsekvenser inom 
maximalt 5 meter från spåret. Sannolikheten för att spårvagnen hamnar så långt från spåret är 
dock mycket låg, se tabell 1. Motsvarande avstånd för hastigheten 10 km/h är 3 meter. 
Skadeavståndet minskar således markant med en minskad hastighet. 

I /1/ redovisas även ekvation för beräkning av Sannolikheten att byggnad kollapsar till följd av 
kollision. Denna ekvation förutsätter att en urspårning endast riskerar att leda till 
byggnadskollaps om tåget har en hastighet som överstiger 60 km/h. Ekvationen är baserad på 
järnvägsvagnar med avseende på vikt m.m. och bedöms inte vara direkt applicerbar på 
spårvagn (lättare konstruktioner). Troligtvis skulle det krävas en ännu högre hastighet för 
byggnadskollaps vid urspårning av spårvagn. Med hänsyn till spårvagnens vikt bedöms dock 
kollisionskraften vara så stor att lokala byggnadsskador kan inträffa inom det maximala 
skadeavståndet (b), dvs. 1-5 meter utifrån aktuell hastighetsbegränsning.  

För att en urspårning ska nå maximalt 4 meter får hastigheten vid urspårningstillfället inte 
överstiga 17 km/h (172/80=3,6 m). 

I underredet till en spårvagn sitter ett flertal olika komponenter och system som kan orsaka 
rökutveckling eller brand. Orsakerna till bränder är bland annat tekniska fel som t.ex. el-, 
motor- eller bromsfel. Bränder kan också starta inne i spårvagnen, till följd av t.ex. elfel. Inne i 
vagnen kan även anlagda bränder vara en möjlig brandorsak. 
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Med hänsyn till resenärernas säkerhet så följer utformningen av spårvagnar strikta regler för 
att reducera risken för omfattande bränder. Reglerna omfattar brandkrav som syftar till att 
förhindra både antändning och brandspridning i spårvagnen. Detta innebär att sannolikheten 
för en fullt utvecklad spårvagnsbrand är mycket låg. I tidigare utredningar avseende 
utbyggnaden av Tvärbanan bedöms en fullt utvecklad spårvagnsbrand kunna uppnå en 
maximal brandeffekt på ca 15 MW.  Den maximala brandeffekten baseras på fullskaleförsöken 
från EUREKA. Detta motsvarar ungefär brand i en buss /4/. 

Konsekvenserna för brand i spårvagn beräknas utifrån nedanstående metodik. Beräkningarna 
omfattar beräkning av den infallande värmestrålningen mot kringliggande områden och en 
bedömning av hur detta påverkar bebyggelse och personer. 

1. Flamstorlek 

Samtliga fönster i tåget antas gå sönder till följd av branden varför flammor ut genom fönstret 
har beräknats med formel för fönsterflamma (drag) enligt figur 1 nedan. 

 

Figur 1. Flamma ut genom fönster vid drag. 

Nedanstående formler har använts i beräkningarna /5/:  

Flamhöjd (m):    𝐿𝐿 = 1,366 × (
1

𝑢
)0,43 × (

�̇�

√𝐴𝑣
) − ℎ  

Flammans horisontella projektion (m):  𝐿𝐻 = 0,605 × (
𝑢2

ℎ
)0,22 × (𝐿𝐿 + ℎ) 

Flammans bredd (m):  𝑤𝑓 = 𝑤 + 0,4 × 𝐿𝐻 

där 

Q̇ =  utvecklad effekt (MW), max 15 MW enligt ovan. 

u = vindhastighet (m/s), antas till 1 m/s, vilket ger en konservativ flamhöjd 

Av = Tågets totala fönsteröppningsarea (m2), sammanlagt 15 m2 för spårvagn (en sida). 

h = fönstrets höjd (m), ca 1 m 

w = fönstrets bredd (m), ca 1 m per fönster, sammanlagt ca 15 m per spårvagnssida 

Med ovanstående förutsättningar så erhålls följande värden: 

𝐿𝐿 = 4,3 𝑚 mätt från undersida fönster blir höjden på den totala strålande ytan ca 5 m. 

𝐿𝐻 = 3,2 𝑚 

𝑤𝑓 = 2,3 𝑚 per fönster, totalt per spårvagnssida blir wf = 16,3 m 
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2. Flamtemperatur 

Medelflamtemperaturen Tf antas vara 800°C (1073 K). Detta utgår från uppmätta 
temperaturer vid fullskaleförsök. Bakgrundsstrålning från tåget har också beaktats. 

3. Värmestrålning 

Den utfallande värmestrålningen, E, (kW/m2) är beroende av flamtemperatur och den 
brinnande massans emissionstal. Emissionstalet, det vill säga materialets förmåga att avge 
värmeenergi, är beroende av materialets temperatur och egenskaper, särskilt vid ytan. 

Värmestrålningen beräknas enligt följande ekvation: 

E = ε × σ × TF
4 där: 

ε  = Emissionstal [-], ansätts konservativt till 1,0 

  = Stefan-Boltzmans konstant = 5.6710-11 kW/m2K4 

Tf  =  Flammans temperatur [K], 1073 K enligt ovan. 

Med ovanstående förutsättningar så erhålls följande värde: 

𝐸 = 75 kW/m2 

Den infallande strålningen, EP utgår från flammans emitterade strålning samt synfaktorn och 
beräknas genom: 

EP = F × E  där  

F  =  Synfaktorn (-), som anger hur stor andel av den emitterade strålningen som når 
den  mottagande punkten eller ytan (se figur 2). 

Vid beräkningen av synfaktorn antas att branden är rektangulär så att flammans diameter är 
lika stor i toppen som i botten. Detta är ett konservativt antagande då flamman i själva verket 
normalt smalnar av väsentligt upptill. Synfaktorn mellan flamman och den mottagande 
punkten är en geometrisk konstruktion som beräknas enligt: 

F1,2 = FA1,2 + FB1,2 + FC1,2 + FD1,2 

där FA1,2 beräknas enligt följande ekvation: 

FA1,2 =
1

2π
(

X

√1 + X2
tan−1

Y

√1 + X2
+

Y

√1 + Y2
tan−1

X

√1 + Y2
) 

där:  

 1

d

L
X =

 och d

L
Y 2 =

 enligt figur 2. 

FB1,2, FC1,2 och FD1,2 beräknas på samma sätt för dess mått. 
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Figur 2. Synfaktor. 

4. Bedömningskriterier 

Hur hög värmestrålning en person klarar utan att erhålla skador beror bl.a. på dess 
varaktighet. Detsamma gäller med avseende på hur hög strålning som krävs för att antända 
olika byggnadsmaterial. Ju längre strålningspåverkan, ju högre sannolikhet för skada. 

För att branden ska spridas till intilliggande bebyggelse krävs ett långvarigt brandförlopp med 
en relativt hög infallande värmestrålning mot byggnaderna. Kritisk strålningsnivå för 
brandspridning till byggnader ansätts enligt riktlinjer från Boverket /6/ till 15 kW/m2 om inga 
byggnadstekniska åtgärder beaktas. 

Beräkningarna av den infallande strålningen redovisas i figur 3. I figuren redovisas även nivån 
för kritisk värmestrålning. 

 

Figur 3. Infallande strålning som funktion av avståndet från brand i spårvagn (15 MW). 

Enligt figur 3 kan en brand i spårvagn (maximal brandeffekt) innebära brandspridning till 
kringliggande bebyggelse inom ca 10 meter från spårvägen.  

Transformatorstationerna är placerade i betongbyggnader (se figur 4), vilka bedöms förhindra 
brandspridning in i byggnaden vid brand i spårvagn under minst 30 minuter. 
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Figur 4. Två av transformatorstationerna närmast planerad spårväg (källa: Eniro.se). 

Sannolikheten för en omfattande brand i spårvagn bedöms vara mycket låg. Det har inte 
identifierats någon statistik över spårvagnsbränder i Sverige. Frekvensen för brand kommer 
därför att uppskattas grovt utifrån statistik för brand i järnvägsfordon. Enligt statistik från 
Trafikverket under åren 1997-2006 /7/avseende olyckskvoten för tågbrand respektive 
urspårning så bedöms olyckskvoten för tågbrand vara i genomsnitt ca 90 % av olyckskvoten för 
urspårning. Enligt tidigare antaganden skulle detta innebära ca 0,9·10-8 per tågkm. 

För en 1 km lång sträcka av Kistagrenen skulle dessa värden innebära 9,9·10-4 tågbrand per år.  

Det är dock en mycket begränsad andel av bränderna som blir så omfattande att de påverkar 
kringliggande områden. Statistiken i /7/ bygger på alla anmälda tågbränder, vilket även 
inkluderar rökutveckling. Givet ”brand” enligt dessa förutsättningar bedöms sannolikheten för 
en utvecklad brand som sprids inom vagnen vara låg. Sannolikheten för att förhållandena är 
sådana att branden leder till en fullt utvecklad brand som motsvarar det dimensionerande 
brandscenariot enligt ovan bedöms vara mycket låg, uppskattningsvis < 5 % av alla bränder i 
spårvagn. 

För en 1 km lång sträcka av Kistagrenen så uppskattas frekvensen för en fullt utvecklad brand i 
spårvagn till 4,9·10-5 per år. 
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1. Inledning 
I samband med uppförande av kommande spårområde till Rissnedepån har Nitro 

Consult fått i uppdrag att utreda hur de vibrationsalstrande momenten kommer att 

beröra Vattenfalls station ÄT808. Förstudien behandlar de vibrationer som kommer 

att beröra stationen under byggskedet samt vilka vibrationer som berör stationen 

under driftskedet. I uppdraget ingår även att ta fram en handlingsplan för vilka 

rutiner och tillvägagångsätt projektet ska använda sig gällande kontakt med 

Vattenfall.  

 

Denna utredning ger en översiktlig riskbedömning för de vibrationsalstrande 

arbetena i närheten av station ÄT808 samt sammanfattar konsekvenserna vid 

överskridande av gränsvärdet. 

2. Underlag 
• Tidigare utredningar gällande luftburet buller, stomljud samt vibrationer – SL 

Magnus Nyström 

• PM13 – 259 135, Vibrationsutredning, Vattenfall station ÄT808 – Tyréns 

• Dialog med Vattenfall  

• Platsbesök under april - 2018 

3. Anläggningsskede 
Under byggskedet kommer schaktnings-, packnings- och sprängningsarbeten att 

utföras. Sprängningsarbetena kommer att vara det arbetsmomentet som är 

dimensionerande för entreprenaden.  

 

Sprängningsarbetena kommer att utföras ca 50–200 m från station ÄT808. 

 

I handlingsplanen från Vattenfall, ärendenummer 300 679 155, redovisas maximalt 

tillåten acceleration.  

 

Max tillåten accelerationsnivå är 0,8 G (8 m/s2). 

 

Baserat på grundläggningsförhållanden på byggnader kan man uppskatta inom vilket 

frekvensområde som vibrationerna kommer att genereras vid sprängningsarbetet.  

 

Vi har grundat våra beräkningar på att dominerande frekvenser kommer att ligga 

runt 150 Hz vid närmsta avstånd till sprängningsarbete. 

3.1. Laddberäkning 

I våra beräkningar nedan har vi utgått från bergets överföringsfaktor (K) för att 

prognosticera kommande troliga vibrationsnivåer. K-värdet kan vara svårt att 

bedöma då det varierar beroende på markförhållanden, avstånd och överföring 

mellan grundläggning och byggnad. Det K-värde, 100, som vi utgått ifrån i 
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beräkningarna är bedömt ur erfarenhet från tidigare uppmätta salvor av Nitro 

Consult.  

 

Med K-värdesberäkningarna har vi fått fram en laddningstabell som redovisas i tabell 

3.1. 

Langefors-Kihlströms formel: 

 
2

3

R

Q
Kv =  

K= överföringskonstant 
v = svängningshastighet, mm/s 
Q = samverkande laddningsmängd, kg 
R = avstånd, m 
 
I tabellerna nedan motsvarar accelerationsgränsvärdet 8 m/s2 svängningshastigheten 

8,5 mm/s vid 150 Hz. 

Tabell 3.1. Vibrationsprognos vid samverkande laddning Q och avståndet i meter 

K 100 

v (mm/s) 8,5 

Hz 150 

Avstånd (m) Q (kg) 

25,0 0,9 

50,0 2,6 

75,0 4,7 

100,0 7,2 

 

4. Driftskede 
För driftskedet är det vibrationer från tågpassager som är aktuellt att utreda. Med 

hjälp av frekvenserna som spårtrafikens vibrationer genererar kan man översätta 

inkommande vibration till accelerationsvärde. 

 

Från de utredningar som tidigare upprättas har det redovisats att spårtrafik på ca 5 

meters avstånd kommer att generera vibrationer på ca 0,01–0,15 mm/s.  

 

I upprättad utredning, PM13 – 259 135, anges vilka parametrar spårtrafiken från 

referensmätningar från likvärdiga förhållanden genererar. Vid hastigheterna de 

tilltänkta hastigheterna på maximalt 27 km/h genererar spårtrafiken frekvensnivåer 

mellan 50–80 Hz. 

 

I tabell 4.1 redovisas vilket toppvärde i vibrationsnivå i mm/s som motsvarar 

gränsvärdet 8 m/s2 vid minimalt och maximalt bedömda frekvensen. 
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I tabell 4.2 redovisas vilken accelerationsnivå som förväntas bli utfallet från den 

kommande spårtrafiken baserat tidigare utredningar. 

 

Tabell 4.1. Beräknade vibrationsnivåer vid max och min frekvenser som motsvarar 
gränsvärde. 

m/s2 8  m/s2 8 

Hz 50  Hz 80 

Avstånd - v (mm/s)  Avstånd - v (mm/s) 

oberoende 25  oberoende 16 

 

Tabell 4.2. Förväntade accelerationsnivåer vid max och min frekvenser från 
spårtrafiken.  

mm/s 1,2  mm/s 1,2 

Hz 50  Hz 80 

Avstånd - m/s2  Avstånd - m/s2 

oberoende 0,4  oberoende 0,6 

 

 

5. Handlingsplan, Vattenfall 
I samband med vibrationsalstrande arbeten kräver alltid Vattenfall att en 

handlingsplan upprättas. Denna handlingsplan sammanfattar konsekvenser vid 

överskridande av ställda vibrationsgränsvärden samt hur överskridanden hanteras i 

praktiken. 

 

I detta projekt gäller ärendenummer 300 679 155. 

Kontaktperson från vattenfall: 

Erik Magnusson 

0724540488 

erik1.magnusson@vattenfall.com 

 

Handlingsplanen omfattar 

• Krav på åtgärder gällande omgivningspåverkan 

• Berörda anläggningar och kablar 

• Kontrollprogram gällande vibrationsmätning 

• Besiktning av fastigheter och utrustning 

• Rutiner för kontakter under produktion 

• Tidsplan och arbetstider för entreprenaden 

 

Projektet kommer att ha kontinuerlig kontakt med utsedd kontaktperson hos 

Vattenfall. 
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Besiktning och vibrationsmätning och slutgiltiga position av vibrationsmätare 

bestäms av sakkunnig i senare skede och i samråd med representant från Vattenfall. 

6. Sammanfattning 
I handlingsplanen från Vattenfall anges gränsvärdet 0,8 G (8 m/s2) för Station 

ÄT808.  

 

För att beräkna max tillåten samverkande laddning för gränsvärdet 0,8 G konverteras 

det från acceleration (m/s2) till svängningshastighet (mm/s) baserat på en 

uppskattad dominerande frekvens på 150 Hz. 

 

Baserat på den beräknade maximalt samverkande laddningen i tabell 3.1 ska 

sprängningsarbeten kunna bedrivas utan att driften på station ÄT808 påverkas. 

Dominerande frekvenser avtar med avståndet vilket gör att beräkningarna har större 

säkerhetsmarginal vid högre avstånd. 

 

Utrustningen i station ÄT808 ligger på ett betryggande avstånd från kommande 

sprängningsarbeten och vår bedömning är att gränsvärdet 0,8 g kan innehållas utan 

några nämnvärda inskränkningar i sprängningsarbetena. 

 

Tidigare utredningar är baserade på att spårtrafiken passerar ca 10 meters från 

fastigheten. När spårtrafiken är i drift kommer trafiken passera på ca 5 meters 

avstånd från station ÄT808. Avståndet är räknat från spårets mitt till närmsta del på 

stationen. I våra beräkningar har vi räknat med en högre dominerande frekvens än 

uppmätta värden för att få en extra säkerhetsmarginal gentemot Vattenfalls 

restriktioner. 

 

I tabell 4.2 redovisas förväntade accelerationsnivåer från spårtrafiken baserat på de 

frekvenser som spårtrafiken genererar. Som mest kommer trafiken att uppnå ca 10 % 

av satt gränsvärde. Baserat på vilken vibrationsnivå tågen måste generera för att 

överskrida gränsvärdet 8 m/s2, se 4.1, bedömer vi att spårtrafiken ej kommer att 

påverka stationens drift på grund av vibrationer. 

 

Våra beräkningar är utförda med hög säkerhetsmarginal för att säkerställa att utfallet 

inte riskerar att påverka Vattenfalls anläggning negativt. 

 

Kontaktperson med Vattenfall utses av projektet i senare skede gällande uppföljning 

och revidering av handlingsplan, ärendenummer 300 679 155, för att säkerställa att 

projektet utförs enligt Vattenfalls restriktioner. 
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Handlingsplan vid sprängning intill ÄT808 RISSNE 

 

 
Detta dokument utgör handlingsplan för vibrationsalstrande arbete intill Vattenfall 
Eldistribution ABs (Vattenfall) anläggning ÄT808 RISSNE.  
Syftet är att klargöra kontaktvägar och tidsramar för aktiviteter som krävs för att 
minimera påverkan på berörd anläggning. 
 
Ärendenummer 300679155 

1 Bakgrund 

Stockholms läns landsting (SLL, projekterar en spårvagnsdepå (Rissnedepån) i 
direkt anslutning till Ställverket ÄT808. Arbetet kommer att kräva vibrationsalstrande 
arbeten, bl.a. sprängning.  
 

2 Berörda anläggningar 

Lista över de anläggningar som berörs av arbetet tillsammans med deras 
objektnummer i NetBas. 

Anläggning Objektnummer 

ÄT808 RISSNE 71343911 

Kabel Spänningsnivå A 

Kabel Spänningsnivå B 

3 Standarder och generella krav 

Aktuella standarder gällande vibrationsalstrande arbete ska följas i samtliga fall av 
arbeten. Part som utför arbete är ansvariga för att inte åsamka skada på 
närliggande anläggningar. 
 

4 Risk för och konsekvens vid avbrott i anläggningen 

Information kring risker inklusive konsekvenser vid bristande funktion i 
anläggningen. Inkluderar viktighet men också faktorer som kan påverka 
sannolikheten för påverkan, som till exempel ålder eller tillgång till reservdelar. 

 

5 ÅTGÄRDSMETODIK OCH OMFATTNING 

5.1 Allmänna åtgärder 

5.1.1 Riskanalys 
Upprättas av Byggherren och innehåller en bedömning av risker kopplade till 
Vattenfalls anläggningar och utrustning. Riskanalysen ska i god tid innan arbetets 
start skickas ut till Vattenfall. Vattenfall kan komma att revidera sitt initiala 
ställningstagande vad gäller begräsningar och skydd utifrån riskanalysens resultat.  
 
Riskanalysen ska upprättas av dokumenterat sakkunnig.  
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Förändrade risker ska redovisas löpande. 

5.1.2 Besiktning 
Besiktning kan komma att utföras under olika projektskeden för att dokumentera 
anläggningens status. Iakttagelser rapporteras skriftligen i besiktningsprotokoll. 
Besiktningar utförs av sakkunnig från Vattenfall tillsammans med av Byggherren 
utsedd sakkunnig. Protokoll skrivs av extern part och justeras av representant från 
Vattenfall. 

 

5.1.2.1 Förbesiktning 
Okulär syn av Krafttransformatorer, Strömtransformatorer, 
Spänningstransformatorer, Brytare samt övrig utrustning där detta är möjligt.  
 
Övriga anläggningsdelar ska ses över enligt Svensk Standard SS 460 48 60. 

 

5.1.2.2 Efterbesiktning 
Efterbesiktning utförs efter att aktiviteterna har slutförts. Vid efterbesiktningen 
noteras eventuella uppkomna skador på grund av utförda entreprenadarbeten och 
erforderliga åtgärder föreslås. 

 

5.1.2.3 Syn, Kontrollbesiktning 
Vid överskridet gränsvärde, eller andra skadeobservationer, ska Vattenfalls 
Driftcentral (NDCV) kontaktas och delges information om dessa omgående. 
Funktionen hos anläggningen kan då säkerställas genom omgående kontroll av 
eventuellt utlösta larm.  

 
Därefter ska okulär besiktning med närvaro av Vattenfall och byggherrens 
representant utföras. Arbetet får endast återgå efter att besiktningsprotokoll 
godkänts av Vattenfall, i vissa fall kan en utökad apparatkontroll vara nödvändig. 
I besiktningsprotokollet ska orsak samt åtgärder redogöras.  
 

5.1.2.4 Granskning av bygghandlingar 
Vattenfall ska vid behov få granska bygghandlingar för planerade arbetsaktiviteter. 

Byggherren ansvarar för entreprenörens agerande. 
 

5.1.2.5 Vibrationsmätning 
Vibrationsmätningsinstrument avseende befintliga anläggningsdelar monteras på 
strategiska platser och enligt riskanalysen. Mätning utförs vid varje sprängning eller 
vid annan vibrationsalstrande aktivitet.  
Vibrationsmätning utförs av entreprenör som Vattenfall utser eller kan godkänna. 
 
I detta fall är Byggherren utsedd. 
 

- Vibrationsmätare placeras på transformatorn närmast planerat arbete. 
- Mätutrustningen ska vara godkänd enligt Svensk Standard för mätutrustning. 
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Vattenfall ska kontinuerligt få ta del av vibrationsmätningen samt delges en 
sammanställning efter avslutat arbete. 

5.1.2.6 Skadekartering, skadeutredning 
Om skada upptäcks inom anläggningen, ska detta omedelbart anmälas till 
respektive part.   
Vid krav på skadestånd utförs skadeutredning enligt överenskommelse mellan 
anläggningsägare och byggherre av en opartisk konsult. 

5.1.2.7 Avspärrning 
Vattenfalls anläggning ska i god tid innan arbetet startar aviseras med information 
placerad utanför skalskydd att vibrationsalstrande arbete ska genomföras i 
närheten. Detta för att informera drift- och underhållspersonal. 

 
Innefattar stationsområdet byggnader med fast stationerad personal ska dessa 
informeras i god tid innan arbetet påbörjas. 

5.1.2.8  Kontroll 
Gasanalys på tramsformatorn ska utföras före sprängning samt fyra (4) veckor efter 
att arbetet avslutats. 
 
Arbetet beställs och utförs av Vattenfall. 
 
Byggherren säkerställer med Vattenfall att detta är gjort innan arbetet påbörjas. 
 
Vid upptäckt av skada kan arbetsstopp krävas av Vattenfall. 
 

5.1.2.9 Återställande (vid behov) 
När den externa arbetsaktiviteten avslutas omfattas återställningsarbeten inom den 
befintliga anläggningen av: 

•  Rivning och borttransport av eventuella skydd för ledningar och installationer. 

•  Flyttning av ledningar från temporära lägen. 

•  Reparation av skador. 

•  Komplettering av förstärkningar. 

 

6 Gränsvärden 

För Stationen: 
 

- Accelerationen får inte överskrida 0,8 G mätt på placering av mätutrustning. 
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För kablar, kabelavslut och kabelskarvar: 
 

 

7 Arbetstid 

Enligt överenskommelse, överenskommen tid (t.ex. dagtid måndag till fredag). 
 

8 Tidplan 

Arbetet kommer att pågå från 20XX-XX-XX till 20XX-XX-XX. Arbetet planeras 
innehålla schaktning och fyllningsarbete med vibrationsalstrande packningsarbeten.  
Om denna tidplan förändras ska uppdatering meddelas Vattenfall Eldistribution. 

9 Förberedelse inför och vid vibrationsalstrande arbete 

9.1 Projektstart 
Riskanalys inkluderande sprängningsplan har redovisas 20XX-XX-XX.  
 

9.2 Vid sprängning 
Före arbetets start ska NDCV kontaktas och tillstånd att starta arbete ska medges 
av NDCV före arbetets påbörjan.  
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NDCV ska kontaktas efter avslutat arbete. Detta ska göras enligt överenskommelse 
med Nätdrift. Konsekvensanalysen som utförs av Driftplanering bedömer behovet av 
kontakt. 
 
Vattenfalls driftcentral:  
NDCV Trollhättan 
Tel: 08-623 74 19 
 

10 Kontaktvägar 

-  Inför sprängning kontaktas Driftcentral Vattenfall enligt överenskommelse 
-  Vid överskridna gränsvärden kontaktas Driftcentral Vattenfall samt 

representanter för Vattenfall Eldistribution enligt överenskommelse 
 
Kontaktlista: 

Namn Telefon E-post 

Driftcentral Vattenfall 

NDCV Trollhättan 

08-623 74 19 Kontrollera att dessa uppgifter är 
aktuella 

Kontaktperson Vattenfall Services   Fylls i av områdesentreprenör 

Kontaktperson kund/utförare av 
arbete 

08-681 43 00 Johan Lindberg 

Samordningsansvarig Vattenfall   

Övriga representanter Vattenfall  
Eldistribution AB och/eller 
handläggare 

0724540488 

0703017230 

Erik Magnusson 

Mats Eriksson 

Driftsamordnare, 
Vattenfall Eldistribution AB 

0520-886 00 .f NDCV Samordnare (internt VF) 
ndcv_samordnare@vattenfall.com 
(externt VF) 

Övriga   

 

Enligt överenskommelse, överenskommen tid (t.ex. dagtid måndag till fredag). 
 

mailto:ndcv_samordnare@vattenfall.com
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