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Sammanfattning 
Utmed Hallundavägen i Botkyrka kommun har ett programarbete startat med syfte att utveckla 

Hallundavägen med fler bostäder och nya verksamheter samt att skapa en mer stadslik gestaltning. I 

arbetet omprövas Hallundavägens lägen samt möjlighet att tillföra bebyggelse i anslutning till vägen. 

Det aktuella området ligger i direkt anslutning till tunnelbanas röda linje mellan Hallunda och 

Norsborg. Närheten till tunnelbanan, och eventuellt andra riskkällor, ställer krav på att riskerna från 

dessa analyseras avseende möjlig omgivningspåverkan i planprocessen.  

Arbetet är i ett mycket tidigt skede och syftet med denna riskutredning är att övergripande 
utvärdera omfattningen av risker som kan påverka programområdet samt att rekommendera hur 

dessa ska hanteras. Det är viktigt att människor inom området inte utsätts för oacceptabla risker. 

Som ett första steg i analysen har en inventering av möjliga risker som kan påverka området gjorts. 

Av inventeringen konstateras att den enda riskkälla som är relevant att beakta för området är 

tunnelbanan. Övriga eventuella riskkällor ligger på ett så pass stort avstånd från området att dessa 

inte bedöms påverka risknivån för området.  

På sträckan förbi området ligger tunnelbanan i sluttningen mot Eriksbergsåsen och högre än det 

aktuella programområdet. Höjdskillnaden varierar mellan 5-10 meter utmed sträckan. Urspårnings-

skydd saknas generellt på sträckan. De olycksscenarier som bedöms relevanta att beakta för området 

är urspårning samt brand i tåg. För dessa scenarier har en övergripande riskbedömning genomförts 

avseende frekvens och möjlig konsekvens. Slutsatsen av den övergripande riskbedömningen är att 

inom ca 15 meter från spåret kan konsekvenser inte uteslutas även om sannolikheten för olyckor är 

små.  

I tabellen nedan redovisas en sammanställning av bedömt behov av åtgärder beroende på avstånd 

från tunnelbanan. Observera att detta är en preliminär bedömning som behöver verifieras när 

områdesstrukturen är bestämd. För åtgärder som avser skydd mot urspårning är det viktigt att dessa 

stäms av med Trafikförvaltningen, det är viktigt att beakta trafikanternas säkerhet så att inte 

åtgärden medför en försämring för dem. 

Sammanställning bedömt behov av åtgärder Hallundavägen 

Riskkälla Tunnelbanan 

Skyddsavstånd utan åtgärder 15 meter 

Bebyggelsefritt  10 meter 

Skydd mot urspårning Inom 15 meter 

Krav på utformning av ytor utomhus Inom 15 meter 

Utrymning möjlig bort från riskkälla Inom 15 meter 

Skydd mot brandspridning Inom 15 meter 
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1. Inledning 

1.1 Bakgrund och syfte 
Utmed Hallundavägen i Botkyrka kommun har ett programarbete startat med syfte att utveckla 

Hallundavägen med fler bostäder och nya verksamheter samt att skapa en mer stadslik gestaltning. I 

arbetet omprövas Hallundavägens lägen samt möjlighet att tillföra bebyggelse i anslutning till vägen. 

Det aktuella området ligger i direkt anslutning till tunnelbanas röda linje mellan Hallunda och 

Norsborg. Närheten till tunnelbanan, och eventuellt andra riskkällor, ställer krav på att riskerna från 

dessa analyseras avseende möjlig omgivningspåverkan i planprocessen.  

Arbetet är i ett mycket tidigt skede och syftet med denna riskutredning är att övergripande 
utvärdera omfattningen av risker som kan påverka programområdet samt att redovisa 

rekommendationer för hur dessa ska hanteras. Det är viktigt att människor inom området inte 

utsätts för oacceptabla risker. 

1.2 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 långsikt-

iga effekter av hälsofarliga ämnen, buller eller miljöfarliga utsläpp. 

Trafikanter på intilliggande vägar eller på tunnelbanan omfattas inte av analysen. 

1.3 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). Initialer i kolumnen för internkontroll på sidan 

2 bekräftar kontrollen. 

1.4 Förutsättningar 
Enligt Plan- och bygglagen (2010:900) /1/ 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. 

Länsstyrelsen rekommenderar i sin skrift Riktlinjer för planläggning intill vägar och järnvägar där det 
transporteras farligt gods /2/ skyddsavstånd mellan ny bebyggelse och vägar med transport av farligt 

gods samt järnväg. Syftet med riktlinjerna är att ge vägledning och underlätta hanteringen av risk-

frågor. 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. 

Med järnväg avses dock främst järnvägssträckor som trafikeras av person- och godstrafik och som 

ingår i det nationella järnvägsnätet. Rekommenderade skyddsavstånd till sådan järnväg är 50 meter 

till bostäder samt 25 meter bebyggelsefritt med hänsyn till framförallt risken för urspårning och 

olycka med brännbara vätskor. Länsstyrelsens rekommenderade skyddsavstånd avseende ny 

bebyggelse intill järnväg avser inte primärt banor med tunnelbanetrafik. Några direkta riktlinjer för 

placering av bebyggelse nära tunnelbana finns inte. 

För ny bebyggelse intill bensinstationer gäller Länsstyrelsens riktlinjer från 2000 /3/. Dessa innebär 

att 25 meter närmast bensinstationen bör lämnas bebyggelsefritt. Tät kontorsbebyggelse kan 
placeras på 25 meters avstånd och sammanhållen bostadsbebyggelse eller personintensiv 

verksamhet kan tillåtas på 50 meters avstånd.  
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2. Översiktlig beskrivning av området 
Det aktuella området ligger utmed Hallundavägen i Botkyrka kommun och sträcker sig i primärt 

mellan Hallunda Centrum och Norsborgs centrum (exakt avgränsning av området är ej fastställd). 
Mot söder avgränsas området av tunnelbanans röda linje som ligger i öppet läge utmed den aktuella 

sträckan. Tunnelbanan ligger utmed den aktuella sträckan mellan 5-10 meter över Hallundavägen. 

Med befintlig sträckning av Hallundavägen är avståndet till tunnelbanan som kortast drygt 20 meter. 

I norr, öster och väster avgränsas området av befintlig bebyggelse, dels i form av bostäder, dels i 

form av blandad centrumbebyggelse. Öster om området ligger en befintlig bensinstation i anslutning 

till trafikplats mot E4/E20. I figur 1 redovisas en övergripande skiss över området och dess omgivning 

och i figur 2 Hallundavägens läge i förhållande till tunnelbanan.  

 

Figur 1. Aktuellt programområde (inringat) och dess närmaste omgivning 

 

Figur 2. Hallundavägens läge i förhållande till tunnelbanan (hämtat från GoogleMaps 2021-12-09) 

Tunnelbanans röda linje 

T-bana 
Norsborg T-bana 

Hallunda 

Hallundavägen 

Bensin- 
station 

Väg 584 (Sankt Botvids väg) – Sekundär transportled FAGO 
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2.1 Planerad utformning 
Den planerade förändringen syftar till att omvandla området kring Hallundavägen med fler bostäder 

och nya verksamheter samt att skapa en mer stadslik gestaltning. I arbetet omprövas även 

Hallundavägens läge med möjlighet att tillföra bostadsbebyggelse mellan Hallundavägen och 

tunnelbanan. I figur 3 redovisas en möjlig skiss över området med ändrad dragning av Hallundavägen 

och ny bebyggelse i sluttningen invid tunnelbanan. Blå bebyggelse avser ny eller ombyggd 

bebyggelse. Direkt väster om station Norsborg, som är slutstation, ligger Norsborgsdepån. 

 

Figur 3: Utredningsskiss för planprogram Hallundavägen. Blå bebyggelse är tillkommande alternativt ombyggnation av 
befintlig bebyggelse. 

3. Riskinventering 
Inledningsvis görs en inventering av riskkällor i anslutning till det studerade området. Risk-

inventeringen omfattar de riskkällor (transportleder för farligt gods, järnvägar, verksamheter som 

hanterar farligt gods m m) som kan innebära plötsliga och oväntade olyckshändelser med konsekvens 

för det aktuella området. Utifrån gällande riktlinjer (se avsnitt 1.4) avgränsas inventeringen till 

riskkällor inom 150 meter från planområdet. 

För de aktuella riskkällorna görs en beskrivning av verksamheten samt en inventering av eventuella 

risker med verksamheten. Inventeringen utgör grunden för den fortsatta analysen.  

3.1 Riskkällor 
Resultatet av riskinventeringen redovisas i tabell 1. För Hallundavägen är det endast tunnelbanan 

som identifierats som riskkälla som behöver beaktas vidare. Övriga riskkällor ligger på sådant avstånd 
att ingen ytterligare riskhänsyn behöver tas till dessa. Riskkällornas placering i förhållande till det 

aktuella området framgår av figur 1. 

Tabell 1. Inventering av riskkällor i planområdets närhet. 

Riskkälla Avstånd till programområde 

(m) 
Kommentar 

Tunnelbana Ca 8-10 meter I direkt anslutning utmed hela programområdet. 

Bensinstation Ca 160 meter till ny 

bebyggelse inom 

programområdet 

Bensinstation i anslutning till trafikplats mot E4/E20. 

>150 meter från det primära utredningsområdet 

vilket överstiger det av Länsstyrelsen rekom-

menderade skyddsavståndet. 

Bensinstationen beaktas inte vidare i detta skede. 
Om programområdet utökas/förändras kan det 
finnas behov att beakta bensinstationen som 
riskkälla. 



 

 

 

Uppdragsnamn:   Hallundavägen, Botkyrka kommun   Datum:   2021-02-17   Uppdragsnummer:   503 422   Sida:   8 av 16 

 

E4/E20 Ca 200 meter Primär transportled för farligt gods. Då avståndet 

överstiger det av Länsstyrelsen rekommenderade 

skyddsavståndet till transportled bedöms ingen 

ytterligare riskhänsyn behöva tas till vägen. 

E4/E20 beaktas inte vidare i analysen. 

Väg 584  
(Sankt Botvids väg) 

>300 meter Sekundär transportled för farligt gods. Då avståndet 

överstiger det av Länsstyrelsen rekommenderade 

skyddsavståndet till transportled bedöms ingen 

ytterligare riskhänsyn behöva tas till vägen. 

Väg 584 beaktas inte vidare i analysen. 

Norsborgsdepån >100 meter från det primära 

utredningsområdet 

Tunnelbanedepå, dels ovan mark dels inne i 

Eriksbergsåsen. Verkstadsbyggnad ovan mark 

närmast området. Viss hantering av brandfarliga 

varor kan förväntas i form av spolarvätska, spilloljor 

etc., dock inga omfattande mängder. Som underlag 

för detaljplan för depån upprättades en riskanalys 

fram med slutsatsen att omgivningspåverkan var låg 

/4/. Några förändringar i förhållande till 

förutsättningar i analysen har inte identifierats.  

Norsborgsdepån beaktas inte vidare i analysen. 

3.1.1 Tunnelbanan 
Tunnelbanans röda linje förbi området går mellan Norsborg och Ropsten (linje 13). På sträckan förbi 

Hallundavägen går spåren i öppet läge för att direkt öster om Hallunda station gå in i tunnel. Direkt 

väster om station Norsborg går banan vidare till Norsborgsdepån. Både Hallunda station och 

Norsborg station ligger i anslutning till det studerade området. Avståndet mellan stationerna är drygt 

500 meter. På sträckan förbi området ligger banan i sluttningen mot Eriksbergsåsen och högre än det 

aktuella programområdet. Höjdskillnaden varierar mellan 5-10 meter utmed sträckan (se figur 2). 

Urspårningsskydd saknas generellt på sträckan, i anslutning till stationerna finns dock upphöjda 

betongkanter i viss utsträckning utmed plattform (i anslutning till stationsentréer). 

Maxhastigheten på sträckan är 80 km/h. I anslutning till respektive station kan dock hastigheten 

förväntas vara lägre. Turtätheten på spåret är enligt Trafikförvaltningen 5-10 minuter. Trafiken är 

tätare på vardagar än på helger samt går oftare under rusningstid. Sammanlagt sker ca 195 

tågpassager per spår och vardagsdygn (något färre på helgerna).  

I dagsläget används i huvudsak tunnelbanetåg av typen Cx-tåg men även den äldre modellen C20 

används. Utbyte av tåg till den nya modellen C30 pågår och ska pågå fram till år 2024.  

4. Övergripande riskbedömning 
Utifrån riskinventeringen är bedömningen att det endast är tunnelbanan som kan medföra 

olyckshändelser med möjlig konsekvens för det aktuella området. Följande olycksscenarier bedöms 

kunna påverka det aktuella området: 

1. Urspårning 

2. Tågbrand 



 

 

 

Uppdragsnamn:   Hallundavägen, Botkyrka kommun   Datum:   2021-02-17   Uppdragsnummer:   503 422   Sida:   9 av 16 

 

4.1 Urspårning 

4.1.1 Allmänt 
På tunnelbanespåren förekommer enligt tidigare enbart persontrafik. Olyckshändelse som kan på-

verka området utgörs därför endast av att ett urspårat tåg lämnar spårområdet och kolliderar med 

människor eller byggnader.  

Ett urspårat tåg hamnar sällan längre från spåret än en vagnslängd. Den idag vanligaste tågtypen på 

banan, C20, har en vagnslängd på 47 meter och är sammankopplande till två- eller trevagnståg. 

Kommande tågtyp C30 är uppdelade i A-vagnar (ändvagnar) och B-vagnar (mellanvagnar) som 

sammankopplade ger en tåglängd på ca 65-70 meter/5/. 

Sannolikheten för kollision mellan två tåg är mycket låg till följd av de säkerhetssystem som finns 

installerade i tunnelbanan. Systemet innebär att tågen aldrig kommer för nära varandra, att de inte 

kör in i en växel som är felställd och att röd signal inte kan ignoreras.  

Tunnelbanespåren ligger ca 5-10 meter över marknivån inom planområdet, vilket innebär att en 

urspårad vagn kan hamna längre från spårområdet än om marknivån hade varit plan.  

4.1.2 Frekvens och konsekvens 
Majoriteten av alla urspårningar innebär en mycket begränsad påverkan på kringliggande områden 

eftersom urspårningen i de allra flesta fall endast innebär att ett hjulpar hoppar av spåret och att 

tåget förblir upprätt inom spårområdet.  

Enligt en säkerhetsstrateg på Region Stockholm, Trafikförvaltningen, har ingen urspårning inträffat i 

tunnelbanan där tåget har lämnat spårområdet sedan tunnelbanetrafiken startades på 1950-talet/6/. 

Sedan 1999 samlas statistik över olika händelser in. Under den perioden registrerades 21 ur-

spårningar i tunnelbanan, samtliga inträffade i mycket låg fart och merparten var med spårgående 

arbetsfordon nattetid. Det har även hänt att tunnelbanetåg har spårat ur i samband med växling på 

depåer. Detta har då skett i mycket låg hastighet (5 km/tim).  

Genom att utgå från metodik redovisad i Structures built over railway lines – Construction 
requirements in the track zone /7/, kan skadeområdet från en urspårning överslagsräknas med 

ekvation V0.55, där V står för hastigheten. Denna beräkning är förenklad men ger en översiktlig bild av 

den förväntade urspårningen. Med en maximal hastighet om 80km/h ger det en urspårning på drygt 

11 meter från spårmitt. I anslutning till stationerna kan dock den förväntade hastigheten vara 

betydligt lägre vilket leder till mindre konsekvensområden.  

Ekvationen ovan gäller där spår ligger i nivå med kringliggande områden. Där spåren går på vall med 

en sluttning ner mot kringliggande områden medför sluttningen en mindre inbromsning, vilket 

innebär att vagnen kan hamna längre från spåret. Samtidigt är tågvikten för tunnelbanetåg lägre än 
för gods- och persontåg som trafikerar järnväg. Ett urspårat tunnelbanetåg bedöms därför inte 

hamna lika långt från spåret samt medföra mindre påverkan vid en eventuell kollision än för 

motsvarande händelse på järnväg.  

Frekvensen för urspårning (F1) kan beräknas med följande ekvation:  

 

där  

er = urspårningsfrekvens per tågkm för persontåg (0,25·10-8
 / tågkm) 

d = den längsta sträcka som den urspårade vagnen kan gå längs med spåret, vilket beräknas 

som V2/80, där V är tågets hastighet vid urspårningstillfället 
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Zd = antal tåg per dygn 

Med hänsyn till ovanstående resonemang samt med ca 390 tågpassager per dygn (sammanlagt för 

båda riktningar) beräknas frekvensen för urspårning i anslutning till planområdet utifrån ovanstående 

till 2,8·10-5, d.v.s. en urspårning på ca 35 000 år.  Urspårning på det bortre spåret sett från 

planområdet kommer inte medföra någon konsekvens för området då det intilliggande spåret 

troligen fångar upp tåget. 

4.1.3 Bedömning 
Enligt ovanstående beräkningar kan en vagn hamna ca 11 meter från spåret vid hastigheten 80 

km/tim. Beräkningsmodellen är dock baserad på tåg och inte motsvarande tunnelbanevagnar vilket 

innebär att ett kortare avstånd är troligt för tunnelbanan eftersom de vagnarna är lättare. Enligt 

statistik från Region Stockholm, Trafikförvaltningen, så har dessutom ingen urspårning skett där tåget 

har lämnat spåret under de snart 70 år som tunnelbanan varit i drift. Om ett tåg trots allt skulle 

hamna utanför spårområdet kan höjdskillnaden medföra ett större urspårningsavstånd än om ur-

spårning skett på plan mark.  

Om ett urspårat tåg kör in i byggnader nära spåret bedöms främst lokala byggnadsskador kunna 

uppstå. Eftersom hastigheten vid urspårningstillfället sannolikt är låg (de tågdelar som inte spårar ur 

initialt ”håller emot” den urspårade delen) bedöms kraften som tåget i sådant fall kör in i byggnaden 

med vara begränsad. Person- eller byggnadsskadorna bedöms därmed bli begränsade. Om bärande 

byggnadsdelar träffas av det urspårade tåget kan delar av byggnaden i värsta fall rasa. 

Då konsekvenser på korta avstånd från tunnelbanan inte kan uteslutas och det idag saknas 
urspårningsskydd på sträckan är bedömningen att åtgärder för att hantera urspårning kan bli 
nödvändiga inom ca 10-15 meter från tunnelbanespåret. Diskussion kring möjliga åtgärder redovisas 
i avsnitt 5 – Rekommendationer för fortsatt planering.  

4.2 Tågbrand 
I underredet till en tågvagn 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 vagnen, till följd av t.ex. elfel eller anlagd brand /8/. 

En eventuellt fullt utvecklad brand i ett tunnelbanetåg skulle kunna ge upphov till en hög infallande 
strålning mot bebyggelse inom området med risk för brandspridning in i byggnader. Även personer 

utomhus kan utsättas för höga strålningsnivåer. Om vinden ligger på mot fel håll kan även 

brandgaser spridas in i byggnader närmast spåret.  

4.2.1 Frekvens och konsekvens 
Med hänsyn till resenärernas säkerhet så följer utformningen av tunnelbanevagnar strikta regler för 

att reducera risken för omfattande bränder. Reglerna omfattar brandskyddskrav som syftar till att 

förhindra både antändning och brandspridning i vagnen. Detta innebär att sannolikheten för en fullt 

utvecklad brand bedöms som mycket låg.  

För att kritisk värmestrålning ska uppnås inom det studerade området krävs en relativt omfattande 

tågbrand. De mest troliga brandscenarierna består av små bränder som har begränsad påverkan på 

omgivningen.  
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Brandskyddslaget har tidigare tagit fram en rapport kring dimensionerande brandeffektkurvor för 

både tågtyp C20 och C30 som underlag för brandsäkerhetsvärderingar av tunnlar /5/. I denna 

redovisas att tändkällor i form av elfel, brand i vanligare typer av bagage eller mindre anlagda 

bränder inte kommer att vidareutvecklas i C20 eller C30. Mycket stora bagage samt anlagda bränder 

med brännbar vätska i passagerarutrymmet kan resultera i en brandeffekt på upp till 2 MW i 
startföremålets närområde. I ett extremfall med stor tändkälla i passagerarutrymmet, stor mängd 

kvarlämnat bagage och öppen dörr till förarhytten så kan branden i C20 resultera i en maximal 

brandeffekt på 15 MW. Motsvarande för C30 är 10 MW.  

Konsekvenserna av en tågbrand med dimensionerande brandeffekt på 15 MW kan beräknas enligt 

nedanstående metodik vilket innebär an beräkning av den infallande strålningen mot kringliggande 

områden. Utifrån detta kan en bedömning göras avseende påverkan på bebyggelse och personer.  

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 4 nedan. 

 

Figur 4. Flamma ut genom fönster vid drag. 

Nedanstående formler har använts i beräkningarna /9/:  

Flamhöjd (m):    �� � 1,366 	 
�
��,�� 	 � ��

���
� � ℎ  

Flammans horisontella projektion (m):  �� � 0,605 	 
��
� �,�� 	 
��  ℎ 

Flammans bredd (m):  !" � !  0,4 	 �� 

där 

Q�  =  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), uppskattningsvis sammanlagt 15 m2 för en 

vagn (en sida). 

h = fönstrets höjd (m), ca 1 m 

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

Med ovanstående förutsättningar så erhålls följande värden: 

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

�� � 3,2 % 
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!" � 2,3 % per fönster, totalt per vagnssida blir wf = 16,3 m 

Flamtemperatur 
Medelflamtemperaturen Tf antas vara 800°C (1073 K). Detta utgår från uppmätta temperaturer vid 

fullskaleförsök. Bakgrundsstrålning från tåget har också beaktats. 

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 	 T+� där: 

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

σ  = Stefan-Boltzmans konstant = 5.67×10-11 kW/m2K4 

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

Med ovanstående förutsättningar så erhålls följande värde: 

, � 75 kW/m2 

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

beräknas genom: 

E. � F 	 E där  

F  =  Synfaktorn (-), som anger hur stor andel av den emitterade strålningen som når den 

 mottagande punkten eller ytan (se figur 8). 

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: 

F�,� � F0�,�  F1�,�  F2�,�  F3�,� 

där FA1,2 beräknas enligt följande ekvation: 

F0�,� � 1
2π 
 X

√1  X� tan:� Y
√1  X�  Y

√1  Y� tan:� X
√1  Y� 

där:  

 
1

d

L
X =

 och d

L
Y

2
 =

 enligt figur 10. 

FB1,2, FC1,2 och FD1,2 beräknas på samma sätt för dess mått. 
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Figur 5. Synfaktor 

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 10 kW/m2 bedöms sannolikheten för 

personskador vara mycket låg. /9, 10/. 

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 /11/ till 15 kW/m2 om inga byggnadstekniska 

åtgärder beaktas. 

Beräkningarna av den infallande strålningen redovisas i figur 6.  

 

Figur 6.  Infallande strålning som funktion av avståndet från brand i tunnelbanetåg (15 MW). 



 

 

 

Uppdragsnamn:   Hallundavägen, Botkyrka kommun   Datum:   2021-02-17   Uppdragsnummer:   503 422   Sida:   14 av 16 

 

4.2.2 Bedömning 
Enligt ovanstående bedöms en omfattande tågbrand kunna innebära risk för brandspridning in i 

byggnader inom ca 10 meter från spåret, sannolikheten för en så stor brand bedöms dock som 

extremt låg med hänsyn till de hårda krav som ställs på utformning av tunnelbanetåg. Oskyddade 

personer utomhus kan skadas på något längre avstånd, det troliga är dock att personer hinner sätta 

sig i säkerhet om de upptäcker branden. 

Då konsekvenser inte kan uteslutas är den sammanfattande bedömningen att hänsyn till brand i tåg 
kan bli nödvändiga inom ca 15 meter från tunnelbanespår. Diskussion kring möjliga åtgärder 
redovisas i avsnitt 5 – Rekommendationer för fortsatt planering.  

5. Rekommendationer för fortsatt planering 
Enligt den övergripande riskbedömningen kan olycksscenarier förknippade med urspårning och 

tågbrand medföra konsekvenser i spårområdets närhet. Konsekvensområdena är dock relativt 

begränsade och sannolikheten för större olyckor är små. På avstånd över 15 meter från spåret 

bedöms risknivån som acceptabel. 

I detta avsnitt redovisas ett allmänt resonemang kring olika åtgärder och sedan ett resonemang 

utifrån de specifika förutsättningarna som är aktuella för området utmed Hallundavägen. Observera 

att detta är en preliminär bedömning av åtgärder. 

5.1 Säkerhetshöjande åtgärder 

5.1.1 Skyddsavstånd och placering av verksamheter 
Vid lokalisering i ett utsatt område bör man alltid sträva efter att lokalisera bebyggelsen på ett 

tillräckligt stort avstånd från eventuella störningskällor. Generellt gäller att känsligare verksamheter 

bör placeras längre från riskkällan. Sådana omfattar bland annat förskolor och skolor, vårdanläg-

gningar större publika lokaler, dvs. verksamheter som kan ta längre tid att utrymma och där 

personerna i byggnaden kan ha svårt att uppfatta en nödsituation eller har svårt att sätta sig själva i 

säkerhet.  

Verksamheter som omfattar sovande människor som bostäder och hotell bör inte placeras närmast 

riskkällan, men är inte lika ”skyddsvärda” som exempelvis känsliga verksamheter. Kontor kan i de 

allra flesta fall placeras närmare riskkällan än bostäder. Närmast riskkällan kan exempelvis garage, 

förråd och annan mindre känslig verksamhet med låg persontäthet placeras. Längre från riskkällan 

kan verksamheter med högre persontätheter och som omfattar sovande människor placeras. Om-

rådet allra närmast riskkällan lämnas ofta fritt från bebyggelse eller verksamheter som omfattar 

människor som vistas stadigvarande. 

Tänkt bebyggelsestruktur innebär att bebyggelse kan hamna nära tunnelbanan. Med hänsyn till i 
första hand risk för urspårning rekommenderas att åtminstone 10 meter från spårmitt hålls 
bebyggelsefritt oavsett övriga åtgärder och typ av bebyggelse.  

5.1.2 Utformning av obebyggda ytor 
Utformningen av obebyggda områden i anslutning till riskkällor bör göras med hänsyn tagen till 

risknivån. Detta gäller främst för områden mellan ny bebyggelse och riskkällor. Området bör inte 

utformas så att det uppmuntrar till stadigvarande vistelse. Detta innebär att området inte ska 

innehålla faciliteter som medför att personer kommer att befinna sig i området under en längre tid, 

som t.ex. uteserveringar, lekplatser eller parkbänkar. Däremot kan utrymmena innehålla exempelvis 

parkeringsplatser i markplan.  
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Utrymmen utomhus inom 15 meter från tunnelbanan bör utformas så att de inte uppmuntrar till 
stadigvarande vistelse. Detta gäller ytor som är direkt exponerade mot spåret, det vill säga inte i 
skydd av någon bebyggelse. 

5.1.3 Utrymningsstrategi 
Utrymningsstrategin för bebyggelse i anslutning till en riskkälla kan behöva beakta möjliga externa 

olyckor. Detta innebär att utrymningsvägar behöver dimensioneras och utformas så att utrymning 

kan ske tillfredställande även vid en utvändig olycka. 

Bebyggelse inom 15 meter från tunnelbanan bör utformas med åtminstone en utrymningsväg som 
mynnar bort från spåret. Det rekommenderas att denna utrymningsväg utgörs av ”normal” entré för 
att på så sätt ta hänsyn till personers benägenhet att utrymma samma väg som de kom in. 

5.1.4 Skydd mot urspårning 
Om bebyggelse planeras spårnära kan åtgärder för att förhindra att ett urspårat tåg skadar 

byggnader eller funktioner med stadigvarande vistelse. Detta kan exempelvis genomföras genom att: 

• införa skyddsräler eller kantbalkar vid spåromläggning 

• uppföra en mur, vägg, vall eller dylikt, som placeras mellan byggnader och spår 

• förstärka nedersta våningen i byggnader närmast spåret 

Inom 15 meter från tunnelbanan bedöms det vara aktuellt med åtgärder som skydd mot urspårning. 
Den höjdskillnad som föreligger mellan spår och det aktuella området innebär att konsekvens-
området kan bli större än om spåret ligger i samma höjd eller lägre än omgivningen. I anslutning till 
stationer där det utmed vissa delar finns förhöjda betongkanter är det möjligt att krav på skydd mot 
urspårning kan reduceras, en mer detaljerad analys och inventering av förutsättningar är dock 
nödvändig. Observera att vid uppförande av barriärer nära järnvägen är det viktigt att beakta 
trafikanternas säkerhet så att inte åtgärden medför en försämring för dem. Åtgärder bör stämmas 
av med Trafikförvaltningen.  

5.1.5 Skydd mot brand 
För att minska sannolikheten att en brand i anslutning till intilliggande riskkällor sprider sig in i 

kringliggande byggnader innan människor i byggnaden har hunnit utrymma kan fasader som vetter 

mot riskkällan utföras i material som begränsar risken för brandspridning in i byggnaden under den 

tid det tar att utrymma. Som ett riktvärde bör brandspridning begränsas i åtminstone 30 minuter. 

Hur omfattande kraven behöver vara för att erhålla skydd mot brandspridning är beroende av 

avståndet mellan byggnad och riskkälla. Nivåskillnad och framförliggande barriärer behöver också 

beaktas. 

Exempelvis kan väggar utföras i obrännbart material eller med konstruktioner som uppfyller 
brandteknisk avskiljning avseende täthet och isolering. Krav på att förhindra brandspridning gäller 

även fönster och glaspartier, t.ex. kan fönster utföras så att de är intakta och sitter kvar under hela 

brandförloppet genom att använda brandklassade, härdade eller laminerade glas. 

Brand i tunnelbana bedöms kunna påverka omgivningen inom 15 meter från spår. För att begränsa 
risken för brandspridning in i byggnader rekommenderas att fasader inom 15 meter från tunnelbanan 
utförs i obrännbart material alternativt med konstruktion som motsvarar lägst brandteknisk klass EI 
30. Eventuella fönster eller glaspartier i denna fasad bör utföras i lägst brandteknisk klass EW 30. 
Åtgärden avser fasader som är direkt exponerade mot spåret. 
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5.2 Sammanställning 
I tabell 2 redovisas en sammanställning avseende preliminärt behov av åtgärder beroende på avstånd 

till tunnelbanan. 

Tabell 2. Sammanställning bedömt behov av åtgärder Hallundavägen 

Riskkälla Tunnelbanan 

Skyddsavstånd utan åtgärder 15 meter 

Bebyggelsefritt  10 meter 

Skydd mot urspårning Inom 15 meter 

Krav på utformning av ytor utomhus Inom 15 meter 

Utrymning möjlig bort från riskkälla Inom 15 meter 

Skydd mot brandspridning Inom 15 meter 
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