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Sundbybergs stad har tillsammans med Balder påbörjat ett planarbete för Rissne Centrum. 
Detaljplanen syftar till att möjliggöra utveckling av Rissnes centrala delar och omfattar ny 
bebyggelse i form av bostäder, service och verksamheter. 

Syftet med riskanalysen är att undersöka lämpligheten med aktuellt planförslag genom att 
utvärdera vilka risker som människor inom det aktuella området kan komma att utsättas för 
samt utvärdera möjligheten för räddningstjänsten att göra en insats. 

Utmed området kommer Tvärbanans Kistagren mellan Bromma och Sollentuna förläggas. 
Närheten till Tvärbanan innebär vissa risker. Även den planerade bebyggelsens placering 
innebär risker mot omgivningen och då framför allt mot Tvärbanan men kan även påverka 
räddningstjänstens möjlighet att genomföra en insats. Även risken för suicid och 
elektromagnetiska fält studeras i analysen, dock enbart mycket översiktligt. 

Några andra riskkällor än Tvärbanan som påverkar risknivå i området till följd av planerad 
exploatering har inte identifierats i planområdets närhet. 

De risker som studeras i analysen omfattar endast plötsliga och oväntade händelser med akuta 
konsekvenser för liv och hälsa för människor som vistas inom det studerade området. I 
analysen har hänsyn inte tagits till långsiktiga effekter av hälsofarliga ämnen, buller eller 
miljöfarliga utsläpp. 

I analysen konstateras att möjliga olycksrisker kopplade till Tvärbanan framför allt utgörs av 
urspårning och brand i spårvagn. En fördjupad analys av dessa scenarier har gjorts där möjliga 
skadeområden samt individrisken har beräknats. 

Byggnader inom planområdet planeras som närmast ca 10,5 meter från närmaste spårmitt på 
Tvärbanan. Sannolikheten för att ett urspårat tåg når så långt är mycket låg. Mitt för området 
finns ett hållplatsläge, vilket innebär att spårvagnarna håller en mycket låg hastighet i 
anslutning till planområdet. En kollision med byggnad kan leda till byggnadsskador men 
sannolikt inte byggnadskollaps. Ett urspårat tåg hamnar med extremt låg sannolikhet längre än 
ca 8 meter från spårområdet . En brand i tåg kan innebära kritiska strålningsnivåer upp till ca 
10 meter från spåret. Sannolikheten för en så omfattande brand är dock mycket låg. Den 
beräknade individrisken innebär att risknivån utomhus ligger i nedre delen av ALARP inom 10 
meter från spåret. Risknivån inomhus är acceptabel över 5 meter från spåret. 

Med hänsyn till risknivån behöver inga åtgärder vidtas avseende planerad bebyggelse. 
Områden utomhus bör dock utformas så att det lätt går att ta sig därifrån i händelse av olycka, 
vilket studerad utformning möjliggör i och med det gång- och cykelstråk och öppna ytor som 
planeras utmed Tvärbanan. Projektet behöver också se till att åtkomst av spåren för drift- och 
underhåll inte försvåras. Det innebär bland annat att iordningsställande av mark, plantering av 
träd och buskar m.m. görs på ett sådant sätt att underhåll möjliggörs. Utformning av området 
närmast spåret bör ske i samråd med SL.  

Det är också viktigt i den fortsatta planeringen av området att beakta räddningstjänstens 
insatsmöjlighet så att utformningen av området och placeringen i anslutning till Tvärbanan inte 
försämrar möjlighet till insats. 

Studerat utbyggnadsförslag bedöms kunna uppföras enligt förslag med hänsyn till studerade 
risker.  
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Sundbybergs stad har tillsammans med Balder påbörjat ett planarbete för Rissne Centrum. 
Detaljplanen syftar till att möjliggöra utveckling av Rissnes centrala delar och omfattar ny 
bebyggelse i form av bostäder, service och verksamheter. 

Utmed området kommer Tvärbanans Kistagren mellan Bromma och Sollentuna förläggas. 
Närheten till Tvärbanan innebär att risker kopplade till denna samt möjligheten för 
räddningstjänsten att göra en insats behöver beaktas i planarbetet. I denna riskutredning 
utreds därför möjliga risker kopplade till närheten mellan bebyggelse och Tvärbanan. 
Utredningen innebär även en inventering av andra möjliga risker som kan påverka 
planområdet eller som planerad exploatering kan medföra mot omgivningen. 

 
Syftet med riskanalysen är att undersöka lämpligheten med aktuellt planförslag genom att 
utvärdera vilka risker som människor inom det aktuella området kan komma att utsättas för 
samt möjligheten för räddningstjänsten att göra en insats. Vid behov föreslås hur risker ska 
hanteras så att en acceptabel säkerhet uppnås. 

 
Analysen omfattar endast plötsliga och oväntade händelser med akuta konsekvenser för liv 
och hälsa för människor som vistas inom det studerade området. I analysen har hänsyn inte 
tagits till långsiktiga effekter av hälsofarliga ämnen, buller eller miljöfarliga utsläpp. 

Även risker från den planerade bebyggelsen mot resenärer på Tvärbanan kommer att 
studeras. 

Suicid och elektromagnetiska fält kommer endast att beaktas övergripande i denna handling. 

 
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). Signatur i kolumnen för 
internkontroll på sidan 2 bekräftar kontrollen. 

 

 
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). 

 
Det finns inga specifika riktlinjer för hur risker med spårväg ska hanteras. Länsstyrelsens 
riktlinjer för ny bebyggelse intill transportleder för farligt gods, järnväg och bensinstationer /1/ 
är inte direkt tillämpbara.  
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Riskinventeringen har därför utförts med avseende på risk- och skyddsobjekt som bland annat 
hamnar under följande lagkrav och riktlinjer: 

• Plan- och bygglagen (SFS 2010:900) /2/ 

• Miljöbalken (SFS 1998:808) /3/ 

• Lagen (2003:778) om skydd mot olyckor /4/ 

• Lagen (1990:1157) om säkerhet vid tunnelbana och spårväg /5/ 

• Riktvärden för elektromagnetiska fält /6/ 
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Det aktuella området ligger i Rissne i Sundbybergs kommun i norra Stockholm och omfattar 
området kring Rissne centrum (se figur 2.1). Området ligger norr om Ridvägen och 
Kavallerivägen samt söder om Rissne kyrka. 

 

Figur 2.1. Lokalisering av planområdet (rödmarkerat). 

Området upptas idag av tunnelbanestation, centrumbyggnad, torgytor, grönområde samt 
befintlig bebyggelse.  

 
I stadsdelen Rissne pågår ett antal andra planprojekt. Dessa redovisas i figur 2.2. 
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Figur 2.2. Pågående planprojekt i Rissne (källa: sundbyberg.se). Aktuellt område är 
rödmarkerat. 

Enligt figur 2.2 är det framför allt bostäder som planeras i närområdet. Dessa medför inga nya 
riskkällor. Tvärbanan som kommer att byggas är den enda tillkommande riskkällan i 
närområdet. 

 
Inom det studerade området planeras i huvudsak bostäder i 7-10 våningar fördelat på sju 

punkthus placerade på båda sidor om Kavallerivägen (se figur 2.3). Bebyggelsen omfattar även 

en matvaruaffär i 1-2 plan i anslutning till tunnelbanan. 

 
Figur 2.3. Diskussionsunderlag Rissne Torg (DinellJohansson, 2021-06-21). 
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Kvarteret närmast Tvärbanans hållplats ligger upphöjt jämfört med spårområdet (se figur 2.4). 

 

Figur 2.4. Sektion genom Tvärbanans spår samt det nordvästra kvarteret inom planområdet 

(DinellJohansson, 2021-06-17). 

Avståndet mellan byggnader och närmaste spårmitt på Tvärbanan är som minst ca 10,5 meter. 

I figur 2.5 redovisas avstånden mellan byggnader och mitten av spårområdet (dvs. ej spårmitt, 

för avstånd till närmaste spårmitt dras 2,1 meter av från redovisat avstånd). 

Figur 2.5. avstånd mellan planerade byggnader och Tvärbanan (DinellJohansson, 2021-06-17).  
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Inledningsvis görs en inventering av riskkällor i anslutning till det studerade området. 
Riskinventeringen omfattar de riskkällor (transportleder för farligt gods, järnvägar, 
verksamheter som hanterar farligt gods) som kan innebära plötsliga och oväntade 
olyckshändelser med konsekvens för det aktuella området. Utifrån gällande riktlinjer (se 
avsnitt 1.5.1) avgränsas inventeringen till riskkällor inom 150 meter från planområdet. 

Riskkällorna beskrivs och möjliga olycksscenarier kartläggs och redovisas. Inventeringen utgör 
grunden för den fortsatta analysen. 

Inventeringen omfattar även de risker som projektet i sig kan medföra mot omgivningen. I 
detta fall omfattar omgivningen framför allt Tvärbanans anläggning samt resenärerna. 

 
Resultatet av riskinventeringen redovisas i tabell 3.1. 

Tabell 3.1. Inventering av riskkällor i planområdets närhet. 

Riskkälla/skyddsobjekt 
Avstånd till 

planområde (m) 
Kommentar 

Tvärbanans Kistagren 
Risk- och skyddsobjekt 

0 

Går utmed planområdets västra gräns. Avståndet till 
byggnad inom planområdet är som minst ca 10,5 
meter från spårmitt. 

Risk för urspårning och brand mot planområdet. 

Risk för brandpåverkan mot Tvärbanan från 
planområdet. 

Risk för svårighet för räddningstjänsten att göra en 
insats. 

Väg 279 
Riskobjekt 

> 400 Primär transportled för farligt gods. 

Bensinstation 
Riskobjekt 

> 500 Hantering av brandfarlig vara. 

 

Utifrån tabell 3.1. konstateras att den enda riskkällan i planområdets närhet är Tvärbanans 
Kistagren som också utgör ett skyddsobjekt. Nedan görs därför en beskrivning av Tvärbanan. 

Övriga riskkällor ligger tillräckligt långt från det studerade området och utgör ingen risk för de 
som vistas inom planområdet. 

SL har även lyft frågan kring risker kopplade till brand i tunnelbanan. Detta kommer därför 
också att belysas i den vidare analysen. 
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År 2001 inledde SL en förstudie för hela Tvärbanan i samverkan med berörda kommuner; 
Stockholm, Sundbyberg och Sollentuna. Det tidiga samrådet ledde till att Solnagrenen 
prioriterades. Därefter har flertalet utredningar för Kistagrenen genomförts och SL:s styrelse 
godkände Kistagrenens förstudie 2011. Sedan dess har ytterligare fördjupade utredningar 
genomförts, vilka presenteras i den fördjupade förstudien som påbörjades 2011 och 
godkändes av Stockholms läns landstings trafiknämnd våren 2014. 

Kistagrenen är åtta kilometer lång och sträcker sig från Norra Ulvsunda i Bromma till 
Helenelund pendeltågstation i Sollentuna. Den stannar på sin väg vid tio nya hållplatser och 
passerar genom tre kommuner; Stockholm, Sundbyberg och Sollentuna. I samband med 
utbyggnaden av Kistagrenen kommer en ny spårvagnsdepå att byggas i anslutning till den 
befintliga tunnelbanedepån i Rissne, ca 350 meter norr om aktuellt planområde (se figur 2.2). 

Bygget av Kistagrenen påbörjades 2018 och beräknas vara klart 2023, den första etappen 
mellan Ulvsunda och Bromma flygplats togs i drift maj 2021 /7/. 

I figur 3.1 redovisas den del av Kistagrenens sträckning som går genom Rissne. 

 

Figur 3.1. Del av Kistagrenen norr om Bromma flygplats. 

Genom Rissne kommer spårvägen gå i reserverat utrymme i gatumiljö på Kavallerivägen och 
sedan på egen banvall mellan parken och torget vid Rissne Centrum och övergår sedan till 
reservat i gatumiljö norr om Rissne Centrum (se figur 2.3 samt 3.1).  

Spårvägen kommer att bestå av två spår och trafikeras endast av persontrafik. Maximal 
hastighet för Tvärbanan är 80 km/tim. Där Tvärbanan går i gatumiljö hålls en lägre hastighet. 
Mitt för planområdet planeras en hållplats samt att Tvärbanan går i gatumiljö vilket innebär att 
den kommer att hålla en betydligt lägre hastighet utmed planområdet.  Tvärbanans sträckning 
utmed planområdet är ca 150 meter lång. Maximal hastighet uppnås sannolikt inte på någon 
del av denna sträcka. 
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Tvärbanan trafikeras av vagnar av typen A32 som är ca 30 meter långa och som har plats för 
maximalt 211 passagerare. 

Turtätheten på Tvärbanan är var 10:e minut under högtrafik annars varje kvart i vardera 
riktningen. Turtätheten är lägre på helgerna. 

 

 
Utifrån riskinventeringen görs en uppställning av möjliga olycksrisker som kan påverka 
människor inom det studerade området eller som kan påverka Tvärbanan. 

För identifierade olycksrisker görs en kvalitativ bedömning (inledande analys) av möjlig 
konsekvens av respektive händelse. En grov bedömning görs även av sannolikheten för att en 
olycka ska inträffa.  

Utifrån de kvalitativa bedömningarna av sannolikhet och konsekvenser görs sedan en 
sammanvägd bedömning av huruvida identifierade olycksrisker kan påverka risknivån inom 
aktuellt planområde. För olycksrisker som anses kunna påverka risknivån inom planområdet 
genomförs en fördjupad riskanalys. Olycksrisker som med hänsyn till små konsekvenser 
och/eller låg sannolikhet ej anses påverka risknivån inom planområdet bedöms vara 
acceptabla och bedöms därför ej nödvändiga att studera vidare i en fördjupad analys. 

 
Utifrån riskinventeringen är bedömningen att det är trafiken på Tvärbanan samt brand i 
bostadsbyggnad som kan medföra olyckshändelser med möjlig konsekvens för det aktuella 
planområdet respektive Tvärbanan. 

Följande olycksrisker bedöms vara nödvändiga att studera: 

• Urspårning på Tvärbanan 

a. Skada på byggnad och människor 

• Suicidrisk 

• Brand i spårvagn 

a. Skada på byggnad och människor 

• Brand i byggnad 

a. Skada på Tvärbanans anläggning och drift 

b. Skada på resenärer 

• Brand i tunnelbanan (pga. bebyggelse i nära anslutning till biljetthallen) 

Övriga risker som Tvärbanan kan innebära och som också behandlas är: 

• Åtkomst för räddningstjänsten 

• Elektromagnetisk strålning 

Ovan redovisade scenarier studeras vidare i kommande avsnitt. 
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På Tvärbanan förekommer enbart persontransporter. Olyckshändelse som kan påverka 
planområdet utgörs därför endast av att ett urspårat tåg lämnar spårområdet och kolliderar 
med människor eller byggnader. Det kortaste avståndet till byggnad är i detta fall ca 10,5 
meter från spårmitt. 

Urspårning kan ske till följd av bland annat: 

• Rälsbrott 

• Solkurvor 

• Spårlägesfel 

• Vagnfel 

• Föremål på spåret 

Hur långt ett tåg spårar ur beror till stor del av hastigheten vid urspårningstillfället. Generellt 
gäller att ett tåg inte spårar ur längre än en vagnslängd eftersom de delar av tåget som inte 
spårar ur initialt ”håller emot” den del av tåget som spårat ut. Tvärbanan består av tre 
sammanlänkade enheter med en längd om 30 meter. I de allra flesta fall hoppar dock enbart 
ett hjulpar av rälsen och tåget stannar inom spårområdet.  

Hastigheten på banan är maximalt 80 km/tim men betydligt lägre förbi planområdet pga. 
närheten till hållplatsen i höjd med om planområdet samt dragning i gatumiljö. För att beräkna 
det vinkelräta avståndet som ett tåg kan spåra ur används formeln V0,55 /8/. Där V är 
hastigheten vid urspårningsögonblicket. Vid en hastighet på 80 km/tim fås ett 
urspårningsavstånd på 11,1 meter. I anslutning till hållplats är hastigheten sannolikt maximalt 
10-20 km/tim, vilket innebär ett urspårningsavstånd på 3,5-5,2 meter. För att enligt formeln 
ovan få ett urspårningsavstånd som överstiger 10,5 meter erfordras en hastighet på minst 
72 km/tim. 

Beräkningsformlen används dock normalt för att räkna urspårningsavståndet för tåg och inte 
spårväg. Tågvikten för spårvagnar är betydligt lägre än för gods- och persontåg som trafikerar 
järnväg. Ett urspårat tåg bedöms därför inte hamna lika långt från spåret som formeln ovan 
visar. Den lägre tågvikten innebär också att omfattningen av skador på byggnader blir mindre 
eftersom den totala kraften blir lägre.  

Sannolikheten för urspårning är mycket låg till följd av bland annat: 

- hastigheten utmed planområdet är låg på grund av närheten till hållplats 

- Spårvagnstrafik som går i gatumiljö håller inte maximal hastighet 

- Banan går separerad från övrig fordonstrafik 
Dock finns en plankorsning med Kavallerivägen söder om hållplatsläget som innebär 
ökad risk för kollision. Tvärbanans hastighet i korsningen kommer dock vara låg med 
hänsyn till närheten till hållplats. 
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En urspårning kan medföra att de urspårade vagnarna hamnar en bit från spåret. Huruvida 
personer inom planområdet skadas eller ej beror på hur långt ifrån rälsen tågsetet hamnar 
efter urspårning. Enligt ovan uppskattas ett tåg maximalt kunna hamna 3,5-11,1 meter från 
spåret. Dock förväntas inte maximal hastighet uppnås på sträckan utmed planområdet. Den 
norra delen av bebyggelsen ligger dessutom ca två meter över spårnivån. 

Hållplatsläget innebär att perrongerna ligger utanför spåret vilket innebär att om ett tåg spårar 
ur vid hållplats kommer perrongen hindra spårvagnen att hamna utanför spårområdet. 

Den låga hastigheten innebär att ett urspårat tåg inte bedöms kollidera med planerade 
byggnader. Bedömningen utifrån ovanstående blir därför att eventuella konsekvenser inom 
planområdet till följd av en urspårningsolycka blir mycket små. Någon betydande risk för att 
byggnader ska träffas och skadas av ett urspårat tåg bedöms inte föreligga. Inte heller bedöms 
människor som vistas utomhus i direkt anslutning till byggnader utsättas för en oacceptabel 
risk till följd av närheten till tvärbanans spårområde. 

Enligt den kvalitativa riskuppskattningen som genomförts för Tvärbanans Kistagren /9/ så 
behöver risken för urspårning studeras mer i detalj vid placering av byggnader inom 10-15 
meter från spåret. Vid avstånd över 15 meter behöver risken inte utredas utan anses 
acceptabel. Eftersom bebyggelse planeras på 10,5 meters avstånd från närmaste spårmitt så 
studeras scenariot vidare i en fördjupad analys (se avsnitt 5). 

 
Närhet till bland annat spårbunden trafik och broar kan innebära en ökad risk för suicid. Detta 
är något som behöver beaktas i planärenden. Inom aktuellt planområde planeras inga 
verksamheter eller utformning (exempelvis höjder) som bedöms öka risken för suicid.  

Tvärbanans sträckning utmed planområdet innebär dock en ökad risk för personpåkörning till 
följd av att människor kan komma att vistas i spårområdet (t.ex. genar över spår). Förbi 
området kommer Tvärbanan hålla en låg hastighet på grund av närheten till hållplats vilket 
ökar sannolikheten för att tågförare och personer inom spårområdet hinner upptäcka faran 
och vidta åtgärder respektive förflytta sig från spåret. 

Tvärbanan går på bana separerad från övrig trafik. I anslutning till hållplatsläget finns en 
plankorsning med en gång- och cykelväg. Där föreligger ökad risk för konflikt mellan människor 
och spårvagn.  

Exploateringen inom planområdet bedöms inte innebära någon ökad risk för suicid, men 
däremot för personpåkörning och kollision i de två plankorsningar som planeras mellan 
Kavallerivägen samt vid gång- och cykelvägen. Utbyggnaden inom planområdet kommer att 
medföra ökade person- och fordonsrörelser i närområdet. 

Behov och omfattning av eventuella åtgärder till följd av risken för kollision i plankorsning bör 
utredas. Detta är dock en trafiksäkerhetsfråga och berörs inte vidare i denna utredning. 

 
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 /10/. 

Sannolikheten för att en brand i spårvagn, som sprider sig till intilliggande bebyggelse, leder till 
att personer inomhus omkommer bedöms vara mycket låg. Riskbidraget för personer inomhus 
från en yttre olycka bedöms därför vara litet. Scenariot kan exempelvis jämföras med 
sannolikheten för skador vid händelse av en större fordonsbrand i nära anslutning till 
bebyggelse.  

Enligt den fördjupade riskanalysen som genomförts för Tvärbanans Kistagren /9/ så behöver 
risken för brand studeras mer i detalj vid placering av byggnader inom 10-15 meter från spåret. 
Vid avstånd över 15 meter behöver risken inte utredas utan anses acceptabel. Eftersom 
bebyggelse planeras inom 15 meter från spåret så studeras scenariot vidare i en fördjupad 
analys (se avsnitt 5). 

 
För att undvika brandspridning mellan byggnader ska ett minsta avstånd på 8 meter hållas 
enligt Boverkets byggregler. Minsta avstånd mellan byggnad och närmaste spårmitt i detta fall 
är 10,5 meter.  

I den fördjupade riskanalysen för Tvärbanans Kistagren /9/ utreds ett planförslag i Sollentuna 
som innebär att byggnad placeras 4,5 meter från spår med en utkragning av byggnad över 
spåret. Ingen risk för brandspridning från byggnad till Tvärbanan identifierades.  

Utifrån ovanstående bedöms risken för brandspridning mellan planerad bebyggelse och 
Tvärbanan vara mycket låg. Avstånden innebär dessutom att kraven på avstånd mellan 
byggnader enligt Boverkets byggregler uppfylls vilket innebär att sannolikheten för vidare 
brandspridning från byggnad är liten. Scenariot behöver därför inte studeras vidare i någon 
detaljerad analys. Bebyggelsen planeras inte med utrymningsvägar direkt mot Tvärbanan på 
korta avstånd. 

 
Utbyggnadsförslaget innebär att ny bebyggelse placeras i nära anslutning till tunnelbanans 
biljetthall. Enligt uppgifter från SL evakueras rökgaser vid en brand via biljetthallen. 
Rökgaserna kommer dock hinna svalna något på vägen upp från tunnelbanan och utgör på så 
sätt inte en större risk än en brand i byggnad. Om Boverkets byggregler följs (gäller framför allt 
avstånd mellan byggnader och brandteknisk avskiljning mellan verksamheter) så bedöms 
risken vara acceptabel. Någon vidare utredning eller behov av åtgärder föreligger därför inte 
om Boverkets byggregler följs. 

Ytor utomhus i anslutning till uppgång från tunnelbanan planeras så att det finns goda 
möjligheter för människor att ta sig ut ur biljetthallen och utrymma bort från en eventuell 
brand i och med den tänkta torgutformningen utanför biljetthallen. 
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Tvärbanans kontaktledningar utformas med möjlighet till räddningsfrånkoppling så att de kan 
göras spänningslösa vid händelse av en olycka. Dessutom behöver räddningstjänsten kunna 
arbetsplatsjorda kontaktledningen för att kunna genomföra en säker räddningsinsats även i 
närheten av anläggningen. 

Enligt uppgifter från Storstockholms Brandförsvar har de utrustning för att kunna 
arbetsplatsjorda, men de ser att vissa platser kan behöva utföras med fasta installationer för 
arbetsplatsjordning. De sträckor där detta framför allt kan vara aktuellt är där det är 
svåråtkomligt att arbetsplatsjorda eller där detta kan orsaka onödig tidsfördröjning i 
räddningsarbetet. 

Insatsvägar och uppställningsplatser för släck- respektive höjdfordon har beaktats i 
planeringen av området. Räddningsinsats med höjdfordon kan ske från yta runt byggnaderna, 
även de närmast spåret.  

Enligt ovan kan en räddningsinsats i anslutning till kontaktledningarna innebära att 
kontaktledningen måste göras strömlös och arbetsplatsjordas. Arbetsplatsjordningen kan 
innebära förlängd tid till påbörjad räddningsinsats.  

 
Växlande elektromagnetiska fält skapar elektriska strömmar i kroppen. Vid mycket starka 
magnetfält kan kroppens nervsignaler påverkas. Starka magnetfält innebär inte akuta 
personskador, men det kan innebära förändringar i kroppen som bl.a. kan vara 
cancerframkallande. Det finns inga nationella riktlinjer för elektromagnetiska fält. Stockholms 
stad anger ett riktvärde för elektromagnetiska fält på årsmedelvärde 0,4 μT för byggnader där 
människor vistas mer än tillfälligt /11/. 

Riktvärdet grundar sig på rekommendationer från Socialstyrelsen för att begränsa en ökad risk 
för leukemi. Detta värde ska vara vägledande vid bedömning av erforderligt avstånd mellan 
byggnader och elanläggningar, bl.a. spårvägar. 

Det är framför allt växelström som genererar så kraftiga elektromagnetiska fält att de befaras 
orsaka hälsoeffekter. Tvärbanan drivs med 750 V likström, som inte ger upphov till växlande 
magnetfält. Utmed majoriteten av sträckan kommer effekterna av elektromagnetiska fält 
därför vara långt under ovanstående riktvärde. 

Elektromagnetiska fält kring Tvärbanan bedöms inte innebära någon oacceptabel risk för 
planområdet. 

 
Utifrån den inledande analysen har det bedömts nödvändigt att genomföra en fördjupad 
analys av vissa olycksrisker. Av de identifierade riskerna i anslutning till området har följande 
bedömts vara av sådan omfattning att mer detaljerade analyser bedömts nödvändiga: 

• Urspårning 

• Brand i spårvagn 

I avsnitt 5 redovisas en fördjupad utredning kring dessa risker. 
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I detta avsnitt görs en fördjupad, kvantitativ, analys av de scenarier som i den inledande 
analysen konstaterats kunna medföra påverkan mot planområdet. 

 
Den fördjupade utredningen omfattar beräkning av frekvens för, och konsekvenser av, 
studerade olycksrisker, samt en sammanvägning av dessa. Beräkningar och bedömningar 
redovisas i bilaga 1. 

Områden utmed Tvärbanan planeras inte för stadigvarande vistelse. Inom området planeras 
framför allt gång- och cykelstråk. Tvärbanans perronger planeras utanför spåret. Inom 10,5 
meter från närmaste spårmitt planeras enbart torgytor samt ytor för kommunikation. 

 
Enligt tidigare så innebär olycksrisker förknippade med urspårning på spårvägen endast 
påverkan för tredje man inom maximalt 11 meter från spårvägen vid maximal hastighet 
(80 km/h). Med hänsyn till hållplatsläget i höjd med planområdet håller sannolikt inte 
Tvärbanan högre hastighet än uppskattningsvis 20-40 km/tim, vilket innebär ett 
påverkansområde på 5,2-7,6 meter. Inom detta avstånd planeras endast torgytor och 
kommunikationsstråk.  

I höjd med hållplats utgör inte urspårning någon risk eftersom perrongerna placeras utanför 
spåren. Perrongerna är förhöjda och kommer därmed förhindra ett urspårat tåg att lämna 
spårområdet. 

Sannolikheten för att en urspårad vagn kolliderar med byggnad på 10,5 meters avstånd är 
extremt låg även vid högre hastigheter än 40 km/tim. Om en urspårad vagn ändå skulle 
kollidera med en byggnad så kan det eventuellt leda till byggnadsskador, men mycket sannolikt 
inte byggnadskollaps.  

Om ett urspårat tåg kolliderar med en byggnad kommer det sannolikt att medföra skador även 
på resenärerna i spårvagnen. Sannolikheten för en kollision är dock enligt ovan låg. 

 
Enligt de brandspridningsberäkningar som redovisas i bilaga 1 kan en brand i spårvagn 
innebära brandspridning till intilliggande bebyggelse inom ca 10 meter från spårvägen. Inom 
detta avstånd kan även personer som vistas utomhus skadas allvarligt. Sannolikheten för en så 
omfattande brand är dock mycket låg. 

En brand i en spårvagn kan medföra skador på resenärerna. Deras säkerhet avseende brand i 
spårvagn påverkas inte av om detaljplanen genomförs eller ej. 

 
Individrisknivån har beräknats för områden utmed Tvärbanans sträckning med hänsyn tagen 
till ovan redovisade olycksscenarier. 

Olycksrisker förknippade med Tvärbanan (förutsatt en maximal hastighet på 40 km/tim) 
innebär inte att individrisken hamnar på oacceptabla nivåer. 
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Jämfört med tillämpade acceptanskriterier (se bilaga 1) ligger risknivån för personer utomhus 
inom ALARP (mellan övre och undre gränser för acceptans av risk, se bilaga 1) inom 5-10 meter 
från spåret. För personer inomhus ligger risknivån inom ALARP upp till 5 meter  från spåret och 
är acceptabel på avstånd över 5 meter. 

 

 
Inom studerat område planeras huvudsakligen bostäder, bland annat i anslutning till 
tunnelbanans biljetthall och Tvärbanan. 

Några andra riskkällor än Tvärbanans planerade sträckning genom området har inte 
identifierats i planområdets närhet. Risker från Tvärbanan utgörs framför allt av urspårning 
och brand i spårvagn. 

Närmaste byggnad planeras ca 10,5 meter från närmaste spårmitt. Sannolikheten för att ett 
urspårat tåg når så långt är mycket låg. En kollision med byggnad kan eventuellt leda till 
byggnadsskador men sannolikt inte byggnadskollaps. En brand i tåg kan innebära kritiska 
strålningsnivåer upp till ca 10 meter från spåret. Sannolikheten för en så omfattande brand är 
dock mycket låg. Inom detta avstånd finns enbart torgytor samt ytor för kommunikation. 

Beräknad individrisk innebär att risknivån utomhus ligger i nedre delen av ALARP inom 10 
meter från spåret. Risknivån inomhus är acceptabel över 5 meter från spåret. 

Med hänsyn till risknivån behöver inga åtgärder vidtas avseende planerad bebyggelse. 
Områden utomhus bör dock utformas så att det lätt går att ta sig därifrån i händelse av olycka, 
vilket studerad utformning möjliggör i och med de kommunikationsytor som finns utmed 
spårområdet och runt byggnaderna närmast spåret. Projektet behöver också se till att åtkomst 
av spåren för drift- och underhåll inte försvåras. Det innebär bland annat att iordningsställande 
av mark, plantering av träd och buskar m.m. görs på ett sådant sätt att underhåll inte 
försvåras. Utformning av området närmast spåret bör ske i samråd med SL.  

Det är också viktigt i den fortsatta planeringen av området att beakta räddningstjänstens 
insatsmöjlighet så att utformningen av området och placeringen i anslutning till Tvärbanan inte 
försämrar möjlighet till insats. 

 

  



 

Uppdragsnamn:   Rissne Centrum   Datum:   2021-07-05   Uppdragsnummer   112276   Sida:   19 av 19 

 

 
 

BILAGA 1 –Beräkningar 

 

 
 

/1/  Riktlinjer för planläggning intill vägar och järnvägar där det transporteras farligt gods, 
Fakta 2016:4, Länsstyrelsen Stockholm, 2016-04-11 

/2/  Plan- och Bygglag (SFS 2010:900), med ändringar t.o.m. SFS 2014:1014 

/3/  Miljöbalk (SFS 1998:808), med ändringar t.o.m. SFS 2014:901 

/4/  Lag (SFS 2003:778) om skydd mot olyckor, med ändringar t.o.m. SFS 2014:688 

/5/  Lag (SFS 1990:1157) om säkerhet vid tunnelbana och spårväg, med ändringar t.o.m. 
SFS 2014:727 

/6/  Hjälpreda för miljöfrågor i stadsplaneringen i Stockholms stad, Miljöförvaltningen, 
februari 2015 

/7/  Tvärbanan till Kista och Helenelund, www.sll.se/tvarbanan-kista-helenelund, besökt: 
2021-07-05  

/8/ Om sannolikhet för järnvägsolyckor med farligt gods, VTI-rapport 387:2, Väg- och 
transportforskningsinstitutet, 1994  

/9/ PM Risk och Säkerhet – Tvärbana Kistagrenen, Brandskyddslaget, Underlagshandling 
daterad 2015-05-18  

/10/  Fire and Smoke Control in Road Tunnels, PIARC Committee of Road Tunnels, 1999 

/11/ Hjälpreda för miljöfrågor i stadsplaneringen i Stockholms stad, Miljöförvaltningen, 
februari 2015  

http://www.sll.se/tvarbanan-kista-helenelund


 

Stockholm  •  Falun  •  Gävle  •   Karlstad  •  Malmö  •  Örebro  •  Östersund 

Box 9196   Långholmsgatan 27 10 tr   102 73 Stockholm   08-588 188 00   brandskyddslaget.se 
info@brandskyddslaget.se   Org nr: 556634-0278   Innehar F-skattebevis 

 

 
Uppdragsnamn 

Rissne Torg 

Uppdragsgivare Uppdragsnummer Datum 

Balder 112276 2021-07-05 

Handläggare Egenkontroll Internkontroll 

Rosie Kvål RKL 2021-07-05 EMM 2019-06-13 

 

 
I denna bilaga beräknas bidraget till risknivån från olycksrisker förknippade med 
spårvägstrafiken för tredje man inom studerat område. Följande olycksrisker hanteras: 

- Urspårning 
- Brand i spårvagn 

I avsnitten nedan redovisas beräkningar av frekvenser för och konsekvenser av respektive 
olycksrisk. Utifrån dessa beräkningar sammanställs sedan risknivån för tredje man för områden 
utmed Tvärbanans Kistagren. 

 

I den fördjupade utredningen kvantifieras frekvensen för, samt konsekvenserna av, respektive 
olycksrisk. Se avsnitt Urspårning respektive avsnitt Brand i spårvagn nedan. 

Påverkan på tredje man presenteras och värderas i form av individrisk. Individrisk är den risk 
som en enskild person utsätts för genom att vistas i närheten av en riskkälla. Individrisken 
redovisas som platsspecifik individrisk. Detta görs i form av individriskkonturer som visar 
frekvensen för att en fiktiv person på ett visst avstånd omkommer till följd av en exponering 
från den studerade riskkällan. 

Individrisken beräknas inledningsvis för obebyggd mark där ingen hänsyn tas till eventuell 
konsekvensreducerande effekt av exempelvis nivåskillnader, framförliggande bebyggelse 
(varken befintlig eller planerad) och andra avskärmande barriärer. Med hänsyn till 
ovanstående parametrars inverkan på framförallt konsekvenserna av respektive olycksrisk 
bedöms dock denna risknivå inte ge en rättvis bild av aktuella förhållanden. Individrisken 
beräknas därför även med hänsyn till planerad bebyggelsestruktur, där det beaktas att den 
planerade bebyggelsen har en reducerande effekt på skadeavstånd och/eller sannolikheten att 
omkomma. 
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För att avgöra om de beräknade risknivåerna är acceptabla eller inte så jämförs de mot 
angivna acceptanskriterier. Vilken risknivå som kan betraktas som acceptabel är inte entydigt 
specificerat eller uttryckt i någon idag gällande lagstiftning. I publikationen Värdering av risk 
/1/ ges förslag på riskkriterier för individrisk och samhällsrisk vilka rekommenderas av 
Länsstyrelsen i Stockholms län och som därför används i denna analys, se tabell 1. 

Tabell 1. Förslag på riskkriterier för individrisk och samhällsrisk /1/. 

Riskkriterier Individrisk 
Samhällsrisk för en väg-
/järnvägssträcka på 1 km 

Övre gräns för område där risker under vissa 
förutsättningar kan tolereras 

10-5 
F=10-4 per år för N=1 med lutning på 
FN-kurva: -1 

Övre gräns för områden där risker kan anses 
vara små 

10-7 
F=10-6 per år för N=1 med lutning på 
FN-kurva: -1 

 

Enligt tabell 1 anges kriterierna i form av en övre och en undre gräns. Risker över den övre 
gränsen anses som oacceptabla medan risker under den nedre gränsen bedöms som 
acceptabla. Området mellan kriterierna benämns ALARP (As Low As Reasonably Practicable). 
Inom ALARP ska man sträva efter att med rimliga medel sänka riskerna, d.v.s. att kostnaderna 
för åtgärderna ska vara rimliga i förhållande till den riskreducerande effekt som erhålls. För att 
bedöma rimligheten i att vidta riskreducerande åtgärder bör man därför även beakta 
begreppet tolerabel risk: 

- Till att börja med är det viktigt att beakta att omfattningen av riskreducerande åtgärder 
normalt är beroende av den planerade verksamheten, d.v.s. acceptansnivån varierar 
något mellan olika verksamheter. De undre av kriteriegränserna nyttjas vanligtvis för 
bebyggelse där påverkan från externa risker (t.ex. förknippade med transport av farligt 
gods etc.) ska vara låg. Detta gäller exempelvis för bostäder, hotell och svårutrymda 
lokaler (sjukhus, skolor och personintensiva lokaler etc.). Jämfört med bostäder bedöms 
ofta påverkan av externa risker vara något mer tolerabla för t.ex. kontors- och vissa typer 
av restaurang- och butiksverksamheter. Orsaken till detta är främst att dessa typer av 
verksamheter innebär att personer normalt är vakna, samt att verksamheterna 
huvudsakligen nyttjas dagtid. För bebyggelse och utrymmen som inte innebär 
stadigvarande vistelse, t.ex. parkeringsplatser samt gång- och cykelstråk, accepteras 
normalt en risknivå som överstiger angivna riskkriterier. 
 

- Rimligheten i att vidta riskreducerande åtgärder beror även inom vilken del av ALARP som 
risknivån ligger. Risker inom övre delarna av ALARP bör enbart tolereras om det bedöms 
vara praktiskt omöjligt att vidta riskreducerande åtgärder. För risker i de lägre delarna av 
ALARP bör kraven på riskreduktion inte vara lika hårda, men möjliga åtgärder ska dock 
fortfarande beaktas. I de flesta fall anses risknivån vara acceptabel även om den hamnar 
inom ALARP-området, förutsatt att de åtgärder som bedöms vara rimliga ur ett kostnads-
/nyttoperspektiv vidtas. 

En urspårning kan medföra att en eller flera spårvagnar hamnar en bit från spåret. 
Urspårningen kan leda till skador inom kringliggande område. Huruvida personer skadas eller 
ej beror på hur långt ifrån rälsen en vagn hamnar efter urspårning. Skadeavståndet är bl.a. 
beroende på spårvagnens hastighet vid urspårningstillfället samt omgivningens utformning. 
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Frekvensberäkningarna för urspårning utförs utifrån den metodik som redovisas i Structures 
built over railway lines – Construction requirements in the track zone /2/ 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 

I /2/ 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 /3/ respektive bantrafik /4/ under åren 2000-2014 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 
urspårningsfrekvensen 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 Tvärbanans Kistagren 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 per 
dygn år 2030. 

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. 

 

1  Eller annan verksamhet i anslutning till spåren. 
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Frekvensen för urspårning beräknas för 300 spårvagnar per dygn enligt förutsättningarna ovan.  
I tabell 2 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. Hastighetsbegränsningen på Tvärbanans 
Kistagren kommer att variera mellan 20 och 80 km/h. För den aktuella sträckan bedöms dock 
hastigheten maximalt uppgå till ca 40 km/tim på grund av närheten till hållplats. 

Tabell 2. 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. 

 a P2 F2     a P2 F2 

V
 =

 2
0
 k

m
/h

 

F
1
 =

  

5
,5

E
-0

6
 p

e
r 

å
r 

 b
 =

 5
,2

 m
 

1 26,3% 1,4E-06  

V
 =

 3
0
 k

m
/h

 

F
1
 =

  

1
,2

E
-0

5
 p

e
r 

å
r 

 b
 =

 6
,5

 m
 

1 30,3% 3,7E-06 

2 11,6% 6,4E-07  2 16,6% 2,0E-06 

3 3,8% 2,1E-07  3 7,8% 9,6E-07 

4 0,6% 3,3E-08  4 2,8% 3,5E-07 

5 0,003% 1,4E-10  5 0,6% 7,5E-08 

       6 0,02% 2,7E-09 

             

 a P2 F2        

V
 =

 4
0
 k

m
/h

 

F
1
 =

 2
,2

E
-0

5
 p

e
r 

å
r 

b
 =

 7
,6

 m
 

1 32,8% 7,2E-06  

   

   

2 20,0% 4,4E-06     

3 11,10% 2,4E-06     

4 5,33% 1,2E-06     

5 2,01% 4,4E-07     

6 0,47% 1,0E-07     

7 0,03% 5,5E-09     

 

Enligt tabell 2 är det potentiella konsekvensområdet vid en urspårning beroende av 
spårvagnens hastighet. Vid hastighet 40 km/h kan urspårningen leda till konsekvenser inom 
maximalt 7,6 meter från spåret. Sannolikheten för att spårvagnen hamnar så långt från spåret 
är dock mycket låg, 0,03 % enligt tabell 2. Skadeavståndet minskar kraftigt med en minskad 
hastighet. 

Maximal hastighet på Tvärbanan är 80 km/tim men hastigheten förbi planområdet är lägre på 
grund av hållplatsläget samt övergången till att gå i gatumiljö.  

I /2/ 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 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). Med hänsyn till uppskattad maximal hastighet (40 km/tim) bedöms 
sannolikheten för byggnadskollaps inom planområdet vara extremt låg. 
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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. 

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 /5/. 

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 /6/:  

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 
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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 

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. 

En person som befinner sig oskyddad utomhus och upptäcker en större brand försöker med 
stor sannolikhet sätta sig i säkerhet. Tiden för varseblivning samt beslut och reaktion innebär 
dock att personen kan utsättas för värmestrålning under en kortare stund innan hen reagerar. 
Det krävs en mycket hög strålningsnivå (> 40 kW/m2) för att skadorna ska bli så akuta att 
personen inte har någon möjlighet att ens försöka sätta sig i säkerhet. Outhärdlig smärta 
uppnås redan vid 20 kW/m2 vid kortvarig bestrålning. För att denna strålningsnivå ska leda till 
omfattande brännskador (2:a graden) så krävs dock längre varaktighet. Vid strålning under 15 
kW/m2 bedöms sannolikheten för personskador vara relativt låg /6, 7/. 

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 /8/ 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. 
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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 9-10 meter från spårvägen. Inom detta avstånd riskerar även 
personer som vistas oskyddade utomhus skadas allvarligt. 

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 /9/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 Tvärbanans Kistagren skulle dessa värden innebära 9,9·10-4 
tågbränder per år.  

Det är dock en mycket begränsad andel av bränderna som blir så omfattande att de påverkar 
kringliggande områden. Statistiken i /9/ 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 Tvärbanans Kistagren så uppskattas frekvensen för en fullt 
utvecklad brand i spårvagn till 4,9·10-5 per år. 
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Beräkning av individrisk 

För kringliggande områden utmed Tvärbanan presenteras risken i form av riskmåttet individ-
risk. Detta görs i form av individriskprofiler som anger den avståndsberoende frekvensen för 
att en fiktiv person ska omkomma till följd av en negativ exponering från den studerade 
riskkällan. Individrisken beräknas som den kumulativa frekvensen för att omkomma på ett 
specifikt avstånd från riskkällan. Detta innebär att på en punkt t.ex. 10 meter från riskkällan så 
är individrisken densamma som frekvensen för alla skadescenarier med ett skadeområde > 10 
meter. 

Riskbidraget från skadescenariot Brand i spårvagn är oberoende av hastighetsbegränsningen 
och är därmed lika högt utmed hela den studerade spårvagnssträckan. Riskbidraget från 
scenariot Urspårning är dock beroende av hastighetsbegränsningen eftersom hastigheten 
påverkar både skadeavstånd samt olycksfrekvens. 

Vid redovisning av individrisken är det ett par faktorer som behöver beaktas, dels var en olycka 
antas inträffa och dels skadeområdets utbredning: 

- I beräkningarna som redovisas ovan beskrivs endast det potentiella skadeområdet för 
respektive skadescenario. I beräkningarna tas dock ingen hänsyn till sannolikheten för en 
person som befinner sig inom skadeområdet att omkomma. För exempelvis brand i 
spårvagn redovisas skadeområdet för brandspridning till intilliggande bebyggelse. Dock 
bedöms det inte vara troligt att samtliga personer som befinner sig i en byggnad inom 
detta skadeområde omkommer till följd av att en utvändig brand sprids in i byggnaden. På 
motsvarande sätt bedöms det inte vara troligt att samtliga personer som befinner sig 
oskyddade utomhus omkommer inom det kritiska skadeområdet. För att ta hänsyn till 
detta vid sammanvägning av individrisken kommer de beräknade olycksfrekvenserna att 
reduceras enligt följande: 
 
Urspårning: 
o Utomhus: Det antas mycket grovt att personer omkommer om de vistas inom det 

avstånd från spåret som den urspårade vagnen hamnar, d.v.s. ingen reducering av 
beräknad olycksfrekvens. 

o Inomhus: Sannolikheten för att omkomma till följd av byggnadskollaps eller att av 
byggnadsdelar rasar bedöms vara beroende av byggnadens våningsantal. Desto lägre 
våningsantal desto lägre sannolikhet att omkomma. För personer som vistas i byggnad 
inom beräknat skadeavstånd uppskattas sannolikheten att omkomma vara maximalt 
50 %. 
 

Brand i spårvagn: 
o Utomhus: Enligt /7/ är sannolikheten att omkomma vid 2:a gradens brännskador ca 

15 %. Inom det beräknade skadeområdet uppskattas det grovt att sannolikheten att 
omkomma är maximalt 50 %. Med hänsyn till den förväntade brandtillväxten för det 
dimensionerande brandscenariot, d.v.s. hur lång tid det uppskattas ta för branden att 
växa till sig så bedöms detta vara ett konservativt antagande. Personer inom det 
beräknade skadeområdet bedöms ha relativt goda möjligheter att i ett tidigt skede 
uppmärksamma olyckan och sätta sig i säkerhet. 
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o Inomhus: Mycket grovt uppskattas det att maximalt 5 % av de personer som befinner 
sig inomhus inom det beräknade skadeområdet omkommer. Uppskattningen baseras 
på den förväntade brandtillväxten för det dimensionerande brandscenariot, d.v.s. hur 
lång tid det uppskattas ta för branden att växa till sig. Med hänsyn till detta bedöms 
sannolikheten för att skadescenariot ska leda till att personer omkommer inom 
kringliggande bebyggelse vara mycket låg. 
 

- Frekvensen för skadescenariot Brand i spårvagn beräknas för en 1 km lång sträcka av 
Tvärbanan. Det beräknade skadeområdet för scenariot skiljer sig dock markant i 
förhållande till den studerade järnvägsträckan. Detta innebär att det inte är givet att en 
person som befinner sig inom kritiskt område från Tvärbanan omkommer oavsett var på 
sträckan som olycka inträffar. För att ta hänsyn till detta reduceras frekvensen 
(frekvensen har enligt tidigare beräknats för en sträcka på 1 000 m) i förhållande till 
skadeområdets utbredning. Grovt antas att ett scenario kan påverka en så stor andel av 
den studerade sträckan som scenariots skadeområde i båda riktningar utgör. 
Det dimensionerande brandscenariot för Brand i spårvagn uppskattas konservaktivt 
kunna omfatta en hel spårvagn, d.v.s. sammanlagt 30 meter. Med hänsyn till detta så 
multipliceras frekvensen för en 1 km lång järnvägssträcka med 0,030 (30 / 1000 m). 
(Observera att de beräknade frekvenserna för skadescenariot Urspårning som redovisas i 
tabell 1 redan tar hänsyn till en reducerande faktor kopplat till spårvagnens hastighet. 
Därför görs inte motsvarande reducering för detta skadescenario.) 

I tabell 3 nedan redovisas den avståndsberoende individrisken utomhus respektive inomhus 
inom kringliggande områden utmed Tvärbanan beroende på hastighetsbegränsningen. För 
sträcka med hastighetsbegränsning 20 km/h redovisas individrisken på avstånden 4 meter 
(urspårning > 4 m skadeområde + brand i spårvagn) respektive 10 m (brand i spårvagn). För 
övriga sträckor med hastighet över 20 km/h redovisas individrisken på avstånden 5 meter 
(urspårning > 5 m skadeområde + brand i spårvagn) respektive 10 m (brand i spårvagn). 
Dessutom redovisas individrisken på avstånden motsvarande maximala skadeavstånd för 
urspårning beroende på hastigheten. Avgränsningen utgår från bedömningen att inom 4-5 
meter från Tvärbanan så uppskattas det finnas ett flertal andra faktorer som kan påverka 
risknivån.  
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Tabell 3. Beräknad individrisk som funktion av avståndet från Tvärbanan med hänsyn till olycksriskerna 
Urspårning samt Brand i Spårvagn. Individrisken redovisas för oskyddad person utomhus samt för person 
inomhus. 

Avstånd (m) 
Individrisk (per år) 

Utomhus Inomhus 

20 km/h   
> 4 * 7,7E-07 9,1E-08 

 5 ** 7,4E-07 7,4E-08 

10 *** 7,4E-07 7,4E-08 

30 km/h     

> 5 * 8,2E-07 1,1E-07 

6 ** 7,4E-07 7,5E-08 

10 *** 7,4E-07 7,4E-08 

40 km/h     

> 5 * 1,3E-06 3,5E-07 

7 ** 7,4E-07 7,7E-08 

10 *** 7,4E-07 7,4E-08 

* Kumulerad frekvens för samtliga urspårningsscenarier med skadeavstånd > 5 m + brand i spårvagn. 
** Kumulerad frekvens för maximalt skadeavstånd vid urspårning (beroende av hastighet) + brand i 
spårvagn. 
*** Frekvens för maximalt skadeavstånd vid brand i spårvagn. 
 

Individrisken värderas enligt tidigare utifrån de kriterier för acceptans av risk som redovisas i 
Värdering av risk /1/, se tabell 1.  

Olycksrisker förknippade med Tvärbanan innebär inte att individrisken hamnar på oacceptabla 
nivåer för hastigheter på maximalt 40 km/tim. 

Med avseende på individrisk bedöms riskbidraget för oskyddad person utomhus (tredje man) 
från olycksrisker förknippade med Tvärbanan hamna inom den nedre halvan av ALARP inom 10 
meter från spåret, se tabell 3. Individrisken utomhus kan hamna inom den övre halvan av 
ALARP inom ca 5-10 meter från spåret om hastighetsbegränsningen är högre än 30 km/h. 

För människor som befinner sig inomhus ligger risknivån inom ALARP inom 5 meter från 
spåret. För avstånd över 5 meter är risknivån acceptabel. 
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