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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.  

Delar av depån kan uppföras inom ramen för befintlig detaljplan. För resterande del upprättas 
en ny detaljplan. 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. 

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 

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). 

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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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. 

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 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. 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 - 

1.5 REVIDERINGAR 
Denna version av handlingen har reviderats utifrån synpunkter erhållna av projektet. 
Ändringarna är inte markerade. 



 

Uppdragsnamn: Tvärbanan norr Kistagrenen Uppdragsnr: 107756 

Datum: 2016-10-28 Sida: 5 av 17 

 

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 tågdepå. Den nya 
depån planeras i Rissne i Sundbybergs stad. Depån kommer att uppföras inom markområde 
delvis planlagt för depå. Enn y 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). 

 

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. 

Bebyggelsen i omgivningen består till stor del av flerbostadshus, befintlig tunnelbanedepå och 
en sporthall. En stor del av omgivningen upptas av natur- och parkmark. 

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 2016-06-22). 

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 (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. 
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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. 

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 kontakledningar 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. 
Alla 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. 

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 7 meter. 
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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. 

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 transformatorstation 

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. 

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. 
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Vattenfalls transformatorstation 
Norr om in- utfarten från spårvagnsdepån har Vattenfall tre transformatorstationer. Dessa 
utgör både risk- och skyddsobjekt. 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. Som minst är avståndet mellan spår och transformatorstation 4 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. 

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 dock sannolikt brandtekniskt 
avskilda. 

Sannolikheten för att ett brinnande tåg blir stående i höjd med transformatorstationen 
bedöms vara extremt låg. Konsekvenserna 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. 

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 uppstå. 

Bidraget till risknivån i området till följd av urspårning bedöms vara mycket litet. Scenariot 
bedöms inte medföra krav på åtgärder utöver normal hantering vid likanande anläggningar.  

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 
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 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. Höjdskillanden 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. 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. 

4.4 SLUTSATS SAMT FÖRSLAG PÅ ÅTGÄRDER 
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 
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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. 
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