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Risk-PM för DP Västra 

1. Inledning 

Detta PM sammanfattar relevanta delar av det riskutredningsarbete som Briab utfört för 
Mälarbanans sträckning inom Sundbybergs stad på uppdrag av Sundbybergs kommun [1] 
med fokus på DP Västra.  

PM:et fokuserar på att redovisa risknivåer och åtgärder för att säkerställa att risknivåerna blir 
acceptabla för detaljplanen. För mer komplett förståelse om riskerna i anslutning till 
Mälarbanans sträckning genom Sundbyberg hänvisas till den ursprungliga riskutredningen. 

Därutöver innehåller PM:et en kartläggning över farliga verksamheter i närheten av DP Västra 
och en bedömning huruvida dessa kräver särskild uppmärksamhet när detaljplanen utformas. 

2. Förutsättningar 

2.1. DP Västra 
I samband med utbyggnad av Mälarbanan mellan Tomteboda och Kallhäll kommer spåren 
genom Sundbybergs centrum att förläggas i en tunnel. Överdäckningen frigör nya ytor i 
centrala Sundbyberg och skapar en möjlighet att länka samman den norra och södra delen av 
Sundbyberg. Överdäckningen kommer delvis att utformas som ett parkstråk och längs med 
tunneln skapas en möjlighet att förtäta bebyggelsen på ett sätt som inte vore möjligt om 
järnvägen låg kvar med ett öppet spår. 

Enligt det bebyggelseförslag som ligger till grund för riskbedömningen får kvarteren i den 
västra delen varierande storlek och form, vilket visas i Figur 2.1. Strax till vänster om kvarter 
H i figuren, på drygt 20 meters avstånd finns tunnelmynningen. Mellan de norra kvarteren (A-
D) och de södra kvarteren (E-H) sträcker sig parkstråket, som inte ingår i DP Västra. Under 
parkstråket finns Mälarbanan som ingår i en annan detaljplan (DP Järnväg). 
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Figur 2.1 Situationsplan för kvarter inom DP Västra. 

Planområdet för DP Västra sträcker sig på ömse sidor om Mälarbanan. Byggnaderna ligger 
nära spåren, horisontellt sett, men spåren kommer ligga i tunnel under mark. 
Undermarksanläggningar i form av källare och garage till kvarteren kan komma att uppföras i 
nivå med spåren. 

2.2. Mälarbanan 
Aktuell utbyggnad av Mälarbanan sträcker sig från Huvudsta i Solna till Duvbo i Sundbyberg, 
en sträcka på cirka 3,6 kilometer. Utbyggnaden innebär att befintligt spårområde breddas 
med två nya spår och att en ny spåranslutning för godståg byggs mellan Huvudsta och 
Tomteboda bangård. I centrala Sundbyberg förläggs järnvägen i en cirka 1,4 kilometer lång 
tunnel. En ny regional- och pendeltågsstation uppförs i Sundbyberg. Några av projektmålen 
med utbyggnaden är att den sammantaget ska leda till att säkerheten i Mälarbanestråket 
förbättras samt att mervärden såsom attraktiva stationsmiljöer samt park- och naturmiljöer 
skapas i anslutning till järnvägen [2]. 

I Figur 2.2 illustreras överdäckningen av Mälarbanan i västra Sundbyberg tillsammans med 
den kvartersstuktur som föreslås för DP Västra. I underlaget tillhörande järnvägsplanen 
framkommer att Mälarbanan kommer trafikeras av 10 godståg per dygn och kring 380 
resandetåg. 
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Figur 2.2 Illustration av utbyggd järnvägsanläggning [3] tillsammans med kvartersstrukturen för DP 
Västra. 

Utrymmet närmst tunneln är reserverat för Trafikverkets möjlighet att utföra underhåll på 
anläggningen och detta område benämns som skyddszon. Trafikverket har projekterat för en 
8,5 meter bred skyddszon från yttre spårmitt. Planområdesgränsen får DP Västra inkräktar 
inte på skyddszonen. 

När det gäller farligt gods utgår riskutredningen [1] från en konservativ uppskattning om att 
andelen farligt gods transporter utgör cirka 5 % av samtliga godstransporter. Brandfarliga 
vätskor dominerar (39 %), följt av gaser (24 %), frätande ämnen (16 %) samt oxiderande 
ämnen (15 %). Andelen explosivämnen bedöms vara mindre än 0,02 % av det farliga godset. 

2.3. Farliga verksamheter 
Farliga verksamheter är sådana som utifrån olika lagstiftningar kan påverka människors hälsa 
och säkerhet på grund av den verksamhet som bedrivs och de kemikalier som hanteras. 
Exempel på relevanta lagstiftningar är lag (2003:779) om skydd mot olyckor, miljöbalken 
(1998:808), lag (1999:381) om åtgärder för att förebygga och begränsa följderna av allvarliga 
kemikalieolyckor samt lag (2010:1011) om brandfarliga och explosiva varor hantera 
brandfarliga och explosiva varor. Förekomsten av farliga verksamheter har kartlagts med 
hjälp av Länsstyrelsen i Stockholms läns planeringsunderlag [4] och genom kontakt med 
Storstockholms brandförsvar [5]. 

Kartläggningen visar att det inom planområdet idag finns två verksamheter som har tillstånd 
för hantering av brandfarliga och explosiva varor – Lundgrens smide och Marbit AB. Båda 
dessa verksamheter kommer att avvecklas när DP Västra ska genomföras. Verksamheterna 
kommer inte att bedömas ytterligare. Några andra verksamheter har inte hittats. 
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3. Föreslagna skyddsåtgärder 

Den fördjupade riskutredningen [1] visar på ett behov av skyddsåtgärder för att i första hand 
minska samhällsrisken. Individrisken i hela planområdet är i stort sett att beakta som 
försumbar även utan skyddsåtgärder. Föreslagna skyddsåtgärder har valts med utgångspunkt 
i vilka olyckor som medför de förhöjda risknivåerna som huvudsakligen är påkörning, olyckor 
med brandfarlig vätska och brandfarlig och/eller giftig gas. Tunneln kommer att utgöra ett 
mycket bra skydd mot olyckor för den bebyggelse som placeras längs med tunnelns 
sträckning. I Figur 3.1 visas behov av skyddsåtgärder för DP Västra, vilket är koncentrerat till 
området i anslutning till tunnelmynningen. 

 

Figur 3.1 Illustration av området intill tunnelmynningen med krav på skyddsavstånd och särskilda 
skyddsåtgärder. Skyddsavståndet bebyggelsefritt till tunnelmynningen är 20 meter (röd zon) och den 
yttre gränsens för riskhanteringsavstånd går vid 50 meter (grön linje). Kvarter H ligger bortom 
rekommenderat skyddsavstånd på 20 m från tunnelmynningen, men inom det område på 50 meter (gul 
zon) från mynningen där vissa skyddsåtgärder krävs. 

3.1. Bebyggelse längs med tunneln 
Utifrån beräknade kvantitativa risknivåer bedöms inga särskilda skyddsåtgärder mot olyckor 
med farligt gods erfordras för tillkommande bebyggelse intill tunnelns tak och väggar. Det 
innebär bland annat att det inte ställs krav på särskilda material i ytterväggar, på särskilda 
ventilationsåtgärder eller hur byggnaderna disponeras. 

Tillkommande bebyggelse i form av undermarksanläggningar (källare, garage, eller dylikt) i 
anslutning till tunnel ska placeras utanför Trafikverkets skyddszon som sträcker sig 8,5 meter 
från yttre spårmitt. 
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Bedömningarna förutsätter att tunneln dimensioneras för att motstå påfrestningar från 
olyckor med farligt gods-klasser 2-9 i enlighet med vad som angivits i Trafikverkets utredning 
[3]. När det gäller klass 1 ska en explosionslast motsvarande 500 kg kunna omhändertas, 
antingen genom dimensionering av tunnelns utformning eller genom förstärkningsåtgärder i 
tillkommande bebyggelses konstruktion. 

3.2. Bebyggelse som kragas ut ovanför tunneln 
Det är möjligt med byggnadsdelar som kragar ut över tunneln, exempelvis balkonger. De 
utkragande delarna bör inte ingå i boytan, utan vara avsedda för tillfällig vistelse. 

3.3. Bebyggelse i anslutning till tunnelmynning 
Samtliga kvarter i DP Västra ligger bakom tunnelmynningen, vilket ger ett bra skydd mot 
olyckor som inträffar inuti i tunneln. I direkt anslutning till mynningen är risken något högre 
och ett skyddsavstånd på 20 meter bör finnas för byggnader som är lokaliserade ovanför, 
snett bakom, tunnelmynningen. Nya byggnader inom 50 meter från tunnelmynning eller 
trågkant utförs med friskluftsintag riktade bort från järnvägen, samt med minst en utgång 
(från varje byggnad) som mynnar bort från järnvägen respektive tunnelmynningen. 

4. Risknivåer efter skyddsåtgärder 

4.1. Individrisk 
I DP Västra förväntas individrisken i anslutning till den utbyggda Mälarbanan generellt sett bli 
mycket låg, eftersom Mälarbanan går i tunnel. Det är framför allt vid tunnelmynningen som 
individrisken är något högre, men efter åtgärder är individrisken acceptabel för både 
utomhus- och inomhusvistelse, se Figur 4.1. 

  

Figur 4.1 Individrisk intill Mälarbanan genom Sundbyberg för spår i tunnel (till vänster) och spår vid 
tunnelmynning (till höger) efter införandet av föreslagna skyddsåtgärder [1]. 
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Fler åtgärder än de föreslagna bedöms inte göra någon nytta med avseende på individrisken, 
särskilt eftersom det i praktiken skulle innebära åtgärder för att hindra vistelse utomhus. Det 
sistnämnda är svårgenomförbart, svårt att följa upp och innebär stora inskränkningar i 
människors rörelsefrihet. 

4.2. Samhällsrisk 
Mälarbanan går i tunnel (överdäckning) och delar DP Västra i två delar. Överdäckningen 
bidrar positivt till samhällsrisken (och individrisken) då den skyddar mot de flesta olyckorna 
som kan uppstå längs tunnelns sträckning som urspårning, brand, gasutsläpp och mindre till 
medelstora explosioner. Den svaghet som finns med överdäckningar är, generellt sett, 
potentiella stora explosioner som kan ske i tunneln, med ras i närliggande bebyggelse som 
osannolik men katastrofal konsekvens. 

I Figur 4.2 visas samhällsrisken för Mälarbanans sträckning genom Sundbyberg efter 
föreslagna skyddsåtgärder. Samhällsrisken längs med tunneln är, utan särskilda åtgärder för 
skydd mot explosion, under ALARP-området. När grundläggning sker utanför skyddszonen 
(8,5 m från yttersta spårmitt) minskar risken ytterligare eftersom byggnader inte kommer att 
påverkas av vibrationer eller annan påkänning som kan leda till kollaps till följd av en 
medelstor explosion (motsvarande 500 kg). Då transporter med större laddningsvikt än så 
förekommer ytterst sällan bedöms att tillräckliga åtgärder vidtagits för att minska risken för 
stora konsekvenser. 

Samhällsrisken i anslutning till tunnelmynningen är enligt Figur 4.2 inom ALARP-området 
efter att tidigare föreslagna åtgärder vidtagits. Det är i första hand personer som vistas 
utomhus som bidrar till risknivån. Personer utomhus är mycket svåra att skydda med 
skyddsåtgärder. Alternativet skulle då vara att skapa långa skyddsavstånd för vistelse 
utomhus, vilket inte bedöms som rimligt då det motverkar hela stadsutvecklingsprojektets 
syfte. Sett till ALARP-principen är det inte rimligt att införa längre skyddsavstånd eller vidta 
ytterligare skyddsåtgärder. Beräkningar av samhällsrisk har skett med konservativa 
antagande gällande förekomst av farligt gods och befolkningstäthet. Sammantaget innebär 
det att samhällsrisken bedöms vara acceptabel med föreslagna åtgärder. 

 

Figur 4.2 Samhällsrisk intill järnvägens olika typavsnitt i Sundbyberg efter införandet av föreslagna 
skyddsåtgärder [1]. 
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5. Riskhänsyn i DP Västra 

5.1. Skyddsåtgärder 
Den fördjupade riskutredningen [1] och Trafikverkets planbeskrivning [2] delar slutsatsen att 
det längs med de sträckor där Mälarbanan förläggs i tunnel kommer dess tekniska 
konstruktion avskärma tågtrafiken från omgivningen och de personer som vistas där, 
inklusive vistelse på tunneltak. Utmed tunneln finnas det inte ett behov av skyddsåtgärder för 
DP Västra. I anslutning till tunnelmynningen är samhällsrisken förhöjd och ett skyddsavstånd 
på 20 meter krävs tillsammans med vissa skyddsåtgärder för att risknivån ska bli på en 
tillfredsställande låg nivå. 

Den fördjupade riskutredningen har konservativt utgått från en omfattande exploatering 
längs med järnvägen på cirka 48 000 personer per kvadratkilometer. Kvartersstrukturen för 
DP Västra rymmer inte en så pass omfattande förtätning. Föreslagen användning, struktur 
och befolkningstäthet bedöms vara möjlig utifrån ett riskperspektiv. För kvarter H gäller 
särskilda rekommendationer, se nedan. 

Kvarter H som är lokaliserat längst i väster, närmst tunnelmynningen, har ett behov av 
skyddsåtgärder i form av vissa ventilationsåtgärder, samt möjlighet till evakuering i riktning 
bort från järnvägen. Sådana åtgärder kan vanligen införas i flerbostadshus utan större 
svårigheter. Annan känslig användning än bostäder, exempelvis vård eller skola, 
rekommenderas inte i kvarter H. 

I DP Västra bör följande regleras med planbestämmelser inom 50 meter från 
tunnelmynningen. 

• Byggnader utförs med friskluftsintag placerade på tak eller på oexponerad sida. 

• Minst en utgång (från varje byggnad) ska mynna bort från järnvägen. 

5.2. Grundläggning 
Grundläggning för byggnader och konstruktioner tillhörande undermarksanläggningar får inte 
placeras i skyddszonen, vilket innebär ett avstånd på 8,5 meter från yttre spårmitt. Givet 
detta avstånd fås ett skydd mot explosioner på upp till 500 kg. Skyddseffekten beror dock på 
hur utrymmet mellan tunnelvägg och grundläggningen utformas. Om utrymmet är motfyllt 
med ett kompakt jordlager eller massivt berg blir den lastupptagande effekt skyddseffekten 
större än om det är ett hålrum exempelvis för teknikanläggningar. Därför måste 
utformningen av utrymmet mellan tunnelvägg och tillkommande undermarksanläggningar 
slutgiltigt fastställas, i samverkan med Trafikverket, för att säkerställa att tillräckligt skydd 
uppnås. Beroende på utformningen kan det finnas ett behov att förstärka intilliggande 
byggnaders konstruktion. 

Transporter av explosivämnen med möjlig explosionslast som är större än 500 kg är ytterst 
sällsynta och uppskattad restrisk ligger flera magnituder lägre än den nedre ALARP-gränsen. 
Exempelvis gick det under perioden 2008-2016 överhuvudtaget inga transporter av 
explosivämnen på Mälarbanan [3]. Att sänka en försumbart låg risknivå ytterligare bedöms 
inte som skäligt. 
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5.3. Överdäckningen 
Den yta som överdäckningen skapar mellan de norra och södra kvarteren i DP Västra ingår 
inte i planområdet utan i DP Järnväg. Ytan kan dock förses med vissa funktioner som tillför 
värde för planområdet, men en sådan användning begränsas av vad som anges i DP Järnväg. 

I den fördjupade riskutredningen [1] konstateras att vissa olyckor kan påverka tunnelns tak 
och väggar med instabilitet som följd. Därför bör inte någon bebyggelse, undantaget sådan 
som endast medger tillfällig vistelse placeras ovanpå överdäckningen. I DP Järnväg planläggs 
området som park, torg, trafik och gata, vilket är att betrakta som tillfällig vistelse. 
Användningarna torg och park medger att platsen kan används för exempelvis torghandel, 
mindre lekplatser, mindre ytor för idrott, scener, kiosker, serveringar, toaletter eller liknande. 
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