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Sammanfattning  

En hållbar samhällsutveckling beror på tre faktorer; naturen, människan och samhället. I 

dagens läge vill människan minimera de påfrestningarna som miljön och omgivningen 

utsätts för. Det är därför viktigt att se över hur resurserna utnyttjas. Ett bra exempel på 

detta är att befintliga trafikleder inom tätbebyggda städer byggs över, sådana projekt 

kallas överdäckningar. På detta sätt skapas både byggbar yta och negativa effekter av 

trafikleder minskas inom tätbebyggda områden. Buller, barriärer och luftföroreningar är 

exempel på negativa effekter. Trots att överdäckningskonstruktioner har många fördelar 

som exempelvis ökad marktillgång är det många planerade projekt som stoppas. Detta på 

grund av explosionsrisker som anges i de nya lagarna och rekommendationerna av 

transport av farligt gods.  

För att underlätta framtida överdäckningar har författarna analyserat och diskuterat 

situationen samt klargjort vilka regelverk som gäller. Intervjuer utfördes med olika parter 

både i den offentliga och i privata sektorn. Detta för att få en bredare uppfattning om hur 

regelverken bör tolkas. Därefter har diskussioner framförts gällande 

konstruktionslösningar och åtgärder som kan tillämpas för att minimera konsekvenser av 

explosioner i en tunnel.  

I dagens läge finns det inga regelverk specifikt för överdäckning utan det är en 

sammansättning av regelverk för tunnel och hus. Om ovanliggande konstruktioners laster 

placeras direkt på tunneltaket finns det stor sannolikhet till att bebyggelsen kollapsar om 

taket viker sig. Det är då viktigt att jämföra olika olycksscenarior som kan tänkas inträffa 

för olika farligt godsmängder och transporter. Jämförelserna kan leda till en rimligare 

konsekvensuppfattning. Resultatet av detta har konstaterats i att det borde finnas 

specifika riktlinjer för överdäckningar men även att riskanalyser av olyckor bör analyseras 

på rätt sätt.  
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Abstract 

A sustainable society depends on three factors; nature, mankind and society. Presently, 

mankind has a need to minimize the stresses that the environment and our surroundings 

are exposed to. It is of the utmost importance that we focus on how to use our resources in 

new efficient ways. A perfect example of this is to build over current highways in urban 

cities areas. In Sweden this type of method when translated is called overdecking, 

internationally no collective term has been given. When building a tunnel a top a highway, 

new area is made available above for construction, and the negative effects caused by these 

infrastructures are removed. Noise barriers and pollution are examples of these negative 

effects. Although over decking have many benefits for expanding the society, many of these 

projects are being stopped. This is due to the risks that occur when dangerous goods are 

transported and how the laws and regulations govern this matter.  

To facilitate future projects the writers have analyzed and discussed the situation and 

clarified which rules apply. Interviews were performed with parties both in public and 

private sectors. This was done in order to get a broader perspective over how rules should 

be interpreted. Thereafter discussions were made regarding construction solutions that can 

be applied to minimize consequences of an explosion event in a tunnel.  

Presently there are no regulations specifically for over decking, but only a composite of the 

regulatory framework for tunnels and houses. If building loads are placed directly on the 

tunnel roof there is a strong likelihood that the house collapses if the roof folds.  It is 

therefore important to review accident scenarios that might occur with various degrees of 

dangerous transported goods and transportations. The result of this has led to that there 

should be specific guidelines for over decking structures, but also how risk assessments of 

dangerous goods accidents should be handled.  
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Förord  

Detta kandidatexamensarbete skrevs under våren 2014 i nära samarbete med 

konsultföretaget Ramböll. Idén kom till med hjälp av vår lärare och handledare på 

Kungliga Tekniska Högskolan i campus Haninge, Ali Farhang, och vår handledare på 

Ramböll, Tomas Sandman. Vi vill ge vår tacksamhet till er. Utan er vägledning och 

inspiration i arbetet hade detta inte varit möjligt. 

Vi vill dessutom tacka alla våra respondenter som har tagit sin tid och besvarat våra 

frågor. Utan er hade vi inte fått den kunskap vi har erhållit under studiens tid. 

Slutligen vill vi tacka våra närstående och vänner för allt stöd, kärlek och förståelse. 
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Terminologi 

Lagar Ett samlat verk av bestämmelser som alla i ett land 

måste följa. Detta beslutas av Riksdagen. 

Förordningar Underordnade lagar som beskriver hur man ska 

förhålla sig till lagen. Detta beslutas av regeringen. 

Föreskrifter  Bestämmelser som är tvingande och allmänt 

gällande.  Regeringen ger befogenhet till landets 

myndigheter att bestämma föreskrifter inom 

specifika områden. 

Regler Ett samlingsnamn för lagar, förordningar, 

föreskrifter och allmänna råd. 

MSB Står för Myndigheten för Samhällsskydd och 

Beredskap. Är en statlig myndighet som har till 

uppgift att förebygga och hantera olyckor och risker. 

Myndigheten var tidigare känd som 

räddningstjänsten. 

ADR-S European Agreement Concerning the International 

Carriage of Dangerous Goods by Road. S:et anger 

den svenska versionen. Är en samling föreskrifter om 

transport av farligt gods på väg och i terräng. 

PBL   Plan och bygglagen 

MKB Står för miljökonsekvensbeskrivning, denna skall 

hjälpa till så att verksamhetsutövaren får in 

synpunkter för att sedan genomföra projektet på ett 

miljömässigt och skonsamt sätt. 

FAGO   Farligt Gods 

TRV   Trafikverket 

FN – Diagram Visar sambandet mellan frekvensen och antalet 

omkomna. 

ALARP As Low As Reasonably Practicable. Ett område 

mellan det som är tolerabel risk och det som är ej 

tolerabel risk i FN-diagrammet. 
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TNT   Trinitrotoluen, ett explosivt fast ämne.  

BLEVE Boiling Liquid Expanding Vapor Explosion. Orsakas 

då en vätska i en tank överstiger sin kokpunkt och 

tryck. Detta leder till expansion och därefter 

explosion.  

MB   Miljöbalken 

Väghållare   Ansvarar för enskild väg som inte är allmän väg. 

TRVK   Trafikverkets tekniska krav 

TRVR   Trafikverkets tekniska råd 

”side-on” tryck Innebär en allmän tryckökning vid en explosion då 

stötvågen passerar konstruktionen och påverkar alla 

delar av byggnaden.  

Hydrocarbonkurva Anger en tid-temperaturkurva som beskriver 

brandutvecklingen.  

Detaljplan  Anger hur det skall bebyggas och hur mark-och 

vattenområden skall användas i ett avgränsat 

område i en kommun. 

Barriäreffekter Uppkommer då trafikleder stör och avgränsar 

möjligheten till fri rörlighet mellan olika områden. 

Riskbedömning En utredning om vilka olycksfall som kan uppkomma 

i arbetet. För att sedan göra en bedömning över vilka 

risker som är viktigaste att åtgärda. Därefter ger 

man olika förslag till åtgärder för att hantera 

riskerna. 

Kvantitativ riskanalys  Är en analys som ger ett resultat i from av 

numeriska värden till exempel förväntat antal 

omkomna vid en olycka. En sådan analys kan vara 

svår att göra då den kräver mycket information och 

statistik vilket ibland saknas.  

Buffertzon Område mellan tunneltak och bebyggelsen ovan som 

innebär minimal vistelse eller ingen vistelse alls för 

människan. Exempel garagevåning och luftrum 

mellan olika bjälklag. 
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1. Inledning 

1.1 Bakgrund 

Trafikleder utgör barriärer för samhället och påverkar omgivningen med negativa faktorer 

såsom buller och luftföroreningar. Dessa faktorer kan minimeras genom så kallade 

överdäckningar. Begreppet definieras som i Länsstyrelsens rapport Överdäckning- en 

kunskapsöversikt: 

”Med överdäckning, menar vi i detta uppdrag, en konstruktion över väg, gata eller järnväg 

(s.k. trafikled). Konstruktionens syfte skall vara att bära upp bebyggelse eller på annat sätt 

skapa förutsättningar för stadigvarande vistelse på konstruktionen.” 

Enligt statistiska centralbyrån har befolkningen i ett flertal städer i Sverige ökat 

betydande under 1990 och 2012. Detta ger en god uppfattning över behovet av att 

samhällsplaneringen måste effektiviseras. Genom överdäckningar, i framförallt tätorterna, 

byggs de barriäreffekterna bort som trafikleder utgör samt skapas möjlighet att utnyttja 

marken på ett effektivt sätt.  

I dagens läge finns det två sätt att placera ovanliggande konstruktionslaster. Laster förs 

antingen direkt på den framtida tunnelns väggar eller som en separat konstruktionsdel vid 

sidan om tunnelns väggar. Placeras konstruktionens laster direkt på tunneltaket uppstår 

frågor kring dess utformning. Det tillkommer även frågor kring transport av farligt gods 

(FAGO).  

Trots fördelarna med överdäckning stoppas många projekt idag på grund av befarade risker 

med FAGO. Det har därför blivit en stor efterfrågan på klara riktlinjer för dessa projekt då 

överdäckningar blir allt mer aktuella för samhället. 

1.2 Syfte och målformulering 

Syftet med denna rapport är att ge läsaren en överblick över vilka regler och normer som 

gäller vid en överdäckning. Fokus ligger på transporter av farligt gods. Med hänsyn till 

risker som tillkommer med farligt gods syftar arbetet till att diskutera fram olika åtgärder 

och lösningar som kan bidra till att reducera explosionsrisker. Men även för att ett 

fundaments laster ska tillåtas att läggas direkt på tunneltaket. 

Målet är att detta ska resultera till ett informativt arbete kring ämnet överdäckning. Ingen 

specifik målgrupp har definierats i hopp om att nå ut till en bredare publik som finner ett 

intresse i området. Rapporten anger regelverk, normer, konstruktionslösningar och 

åtgärder vid risker av FAGO. 
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1.3 Avgränsningar 

Arbete begränsas till att studera överdäckningar över väg, konstruktionens utformning blir 

en betongtunnel med bebyggelse ovanpå. De regelverk som behandlas inriktar sig främst 

mot tunnelkonstruktion men även husbyggnadskonstruktion.  

För att få en bra bild över vad en överdäckning innebär för samhället och hur stora 

explosionsriskerna är, har regelverk kring transport av FAGO studerats. Vidare studeras 

vilken säkerhet som föreskrivs i regelverken och vad de olika aktörerna har för uppfattning 

kring explosionsriskerna. Terrorism och hot har inte behandlats i rapporten utan endast 

explosioner från transport av FAGO.  

1.4 Frågeställningar 

De huvudsakliga frågorna som rapporten ska besvara med hänsyn till det som anges i 

tidigare avsnitt är: 

 Vilka relevanta regelverk samt normer gäller vid en överdäckning? 

 Hur påverkas omgivningen vid en explosionsolycka under överdäckningen? 

 Vilka konstruktionslösningar finns det vid byggande av överdäckningar vid 

explosionsrisker i dagens läge?  

 Vilka åtgärder och/eller lösningar kan väljas för att stora laster från konstruktioner 

skall kunna tas direkt på tunneltaket?  

1.5 Metoder  

De metoder som tillämpats för en ökad kunskap kring ämnet har varit en litteraturstudie 

samt en kvalitativ intervjustudie.  

Litteraturstudien genomfördes i form av sökning på internet efter akademiska artiklar på 

sökmotorn Google och KTH:s bibliotek. Även Trafikverkets, MSB:s och Länsstyrelsens 

hemsidor har i stor utsträckning använts. Samtliga källor har bidragit med informationen 

till rapportens teoretiska referensram. Publikationer om tunnelnormer samt tidigare 

riskanalysrapporter har sedan bidragit till en mer omfattande 

informationssammanställning. 

För att stärka giltigheten hos teorin och rapportens resultat var den primära studien en 

kvalitativ undersökning i form av intervjufrågor, se bilaga 1. Dessa frågor utgick från den 

teoretiska referensramen och studiens frågeställningar.  
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1.6 Rapportupplägg 

Rapporten delas in i två moment: 

Den teoretiska referensramen är första momentet av rapporten. Den ger läsaren en inblick 

i vad en överdäckning är samt exempel på svenska och internationella överdäckningar. 

Vidare anges vad det finns för nackdelar och fördelar med överdäckningar. Kapitlet 

fortsätter vidare med vilka regelverk och normer som bör beaktas vid ett 

överdäckningsprojekt med hänsyn till explosionsriskerna. 

Andra momentet innehåller resultatet som sammanställts från samtliga intervjuer. 

Sammanställningen fokuserar främst på svaren till rapportens frågeställning där 

regelverk, konstruktionslösningar samt riskåtgärder diskuterats fram med de olika 

respondenterna.  
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2. Nulägesbeskrivning 

2.1 Ramböll Sverige AB 

Konsultföretaget Ramböll arbetar med att ta fram helhetslösningar inom samhällsbyggnad, 

områdena täcker byggnader, miljö, Management Consulting, energi, olja & gas samt 

transport. Ramböll Sverige AB har sitt huvudkontor i Stockholm med närmare 1500 

medarbetare i Sverige (Ramböll, 2014). 

2.2 Arbetsförutsättningar 

Arbetet utfördes på Rambölls Bro & Tunnel avdelning på huvudkontoret i Stockholm. På 

grund av brist på arbetsplats till examensarbetare har författarna delat kontor med två 

andra studenter som skriver sitt kandidatarbete. I och med detta har arbetet på Ramböll 

begränsats till 2-3 dagar i veckan. Arbetet har skrivits i både Rambölls lokaler samt 

Kungliga Tekniska Högskolans lokaler i Campus Valhalla och Haninge vilket har fungerat 

utmärkt. Båda handledarna är anställda på Ramböll. Detta har underlättats under 

arbetets gång med avstämning och möten.  
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3. Teoretisk referensram 

En ökad marknad för överdäckningsprojekt har gett en ökad uppmärksamhet kring vilka 

regelverk som gäller. I detta kapitel har intressanta och relevanta publikationer berörande 

ämnet behandlats. Detta för att ge en ökad förståelse av risker och regelverk inför 

kommande överdäckningsprojekt. 

3.1 Överdäckning 

Städer blir allt mer tätbefolkade vilket sätter en stor press på att bygga nya bostäder. I 

många fall finns det ont om bra mark att bygga på. Ett sätt att skapa ny byggbar yta är att 

bygga över trafikleder i tätbebyggda städer. Sådana projekt kallas överdäckningar. På 

detta vis skapas inte bara ny byggbar mark utan barriärer som vägar utgör tas bort (Spets 

& Holmqvist, 2012).  

Det finns en del kunskapsluckor kring överdäckning. En av dessa är riskerna med 

transport av FAGO. Dessutom förekommer olika tolkningar avseende vilka regler som 

gäller vid överdäckning. Många anser att samma regler kan användas vid tunnlar medan 

andra anser att det behövs nya regler och riktlinjer (Spets & Holmqvist, 2012). 

3.1.1 Överdäckningsprojekt i Sverige 

Alingsås (planerat projekt) 

Alingsås kommun har planer på att 

överdäcka delar av E20 som går genom 

Alingsås för att övervinna barriären som 

E20 skapar. Hur området kommer att se 

ut har ännu inte fastställts. Företaget 

Ramböll har tagit fram fyra olika förslag, 

se figur 4.1 för förslag två, som 

kommunen kan välja mellan. Beroende på 

vilket förslag kommunen väljer ställs det 

olika tekniska krav som måste beaktas. 

Det rekommenderas därför i studien som 

Ramböll har tagit fram att en preliminär 

riskanalys bör utföras i tidigt skede. 

Analysen ska redovisa eventuella risker 

och olycksscenarier som kan tänkas 

inträffa vid de olika förslagen (Wiktorson, 

2014).  

 

 

Bild 4.1: Andra förslaget på 320m överdäckning samt 

sänkning av gång- och cykelväg.  

Källa: Idéstudie, överdäckning. E20, delen genom 

Alingsås. 
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                 Södra station (färdigställt projekt) 

Överdäckning är inte en ny 

konstruktionsmetod utan har funnits i 

många år. Ett bra exempel på detta är 

Södra station i Stockholm som 

färdigställdes 1989, se bild 4.2. 

Järnvägsstationen överdäckades vilket 

gav upphov till byggandet av ca 950 

lägenheter samt ett antal byggnader för 

kommersiellt bruk. Den barriär som 

järnvägen utgjorde togs bort vilket löste 

även problemet kring dålig 

markutnyttjande (Kero, et al., 2012).  

 

 

 

 

 

 

Hagastaden (påbörjat projekt) 

Hagastaden, se bild 4.3, är en ny stadsdel 

som kommer att knyta samman Stockholm 

med Solna. En förutsättning till att 

projektet utförs är att motorvägarna E4/E20 

och Värtabanan överdäcks. Detta ska ge 

utrymme för lägenheter, kontor och park. 

Överdäckning kommer att minska de 

negativa faktorerna som den befintliga 

infrastrukturen bidrar till. Dessa faktorer är 

bland annat buller och barriärer. De positiva 

faktorerna som projektet kommer att ge är 

möjligheter till människan. Dessa är 

möjligheter till att resa, bo och mötas på 

området (Stockholmsstad, 2014). 

  

 

  

Bild 4.3: Hagastaden 

Källa: Illustrationer - Stadsbyggnadskontoret, 

Stockholms stad 

Bild 4.2: Stockholm Södra  

Källa: M. Ohlanders, KTH, Stockholm 
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3.1.2 Överdäckningsprojekt internationellt 

Hudson Yards, New York (påbörjat projekt) 

Projektet i New York kommer att innefatta ca 160 hektar grannskap med 17 miljoner 

kvadratmeter av byggnader. Detta ska byggas på två stora däck över 30 stycken befintliga 

järnvägsspår som är i drift, se bild 4.4. Det nuvarande järnvägsområdet utgör ett garage för 

tåg som åker ut till en av Amerikas mest trafikerade tågstationer, Penn Station. Det finns 

inga planer på att stänga ner spåren utan byggandet kommer att ske under tiden tågen är i 

drift. Projektet indelas i två delar och därmed två däck. Däcket över den östra delen av 

Hudson Yard påbörjades redan i mars 2014. Denna första etapp kommer att innefatta 

kontorsbyggnader, bostäder, hotell, detaljhandel och allmän yta. Projektet initierades efter 

att förslag om att bygga New York Jet Arenan avslagits. Invånarna ansåg detta vara ett 

mer gynnsamt förslag för området (Jaffe, 2014).  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bild 4.4: Grov layout på hur före och efter bilderna kan se ut när Hudson Yard är klar 

Källa: R.G. Tjong, KTH, Stockholm 
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The Central Artery/Tunnel project, Boston- Massachusetts (färdigställt projekt)  

På 30 år ökades antalet fordon med 125 000 på Central Artery motorvägen och denna 

utsågs därmed till den mest belastade motorvägen i Amerika. Risken för olycka var fyra 

gånger så hög än det normala i de andra delstaterna. Med den tidigare infrastrukturen 

uppstod stora barriärer mellan innerstaden och Bostons norra del samt Waterfront 

grannskapet. MassDOT (Massachusetts Department of Transportation) tog tag i problemet 

och löste detta genom att bygga en utökad motorväg under den dåvarande motorvägen. 

Därefter revs den gamla infrastrukturen och skapade en överdäckning. På denna 

överdäckning byggdes en allmän markyta med parker och offentliga torg. Som tillägg till 

projektet tillkom fyra trafikplatser, en förlängning av motorvägen I-90 (The Massachusetts 

Turnpike) samt en snedkabelbro. Den största utmaningen var att bygga anläggningen utan 

att påverka den dagliga trafiken. För att detta skulle möjliggöras, utnyttjades mer än en 

fjärde del av budgeten. Förutom en drastisk minskning av trafik har man lyckats sänka 

kolmonoxidhalten upp till 12 procent (massDot, u.d.). 

3.1.3 För- och nackdelar med överdäckning 

Det finns olika faktorer som tillkommer med en överdäckning. Avsnittet redovisar några av 

dessa faktorer översiktligt, se tabell 4.1, och mer detaljerat.  

Fördelar Nackdelar 

Minskat bullerpåverkan  Komplex och kostsam 

Minskad exponering av luftföroreningar Koncentrationer av buller och 

luftföroreningar vid tunnelmynningen 

Miljövänligt Risker med FAGO 

Får bort de kraftiga barriäreffekterna  

Helhetskänsla  
Tabell 4.1: Anger exempel på för- och nackdelar med överdäckning. 

Källa: R.G. Tjong, KTH, Stockholm 

Fördelar 

Minskat bullerpåverkan  

I storstäder behövs välutbyggda infrastrukturer detta på grund av utökningen av 

befolkningen i städer. En utökning av infrastruktur medför en ökad bullernivå. Buller från 

trafik begränsar möjligheten till utnyttjande av omkringliggande mark (Ström, 2009). Ett 

av de stora problem städer har är bostadsbrist och dessa bostäder kan inte byggas där 

störningen är oacceptabel. Genom att överdäcka kan bosättning ske i en miljö där 

bullernivån är acceptabel. (Lidingöstad, u.d.). 

Minskad exponering av luftföroreningar 

Överdäckning hjälper till att minska luftföroreningarna radikalt. Det bidrar till en bättre 

luftkvalité. Bättre luft ger bättre hälsa och nya möjligheter till att erhålla ett hållbart 

samhälle (Lidingöstad, u.d.). 
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Miljövänligt 

Överdäckning medverkar till en tätare bebyggelse som ur miljösynpunkten är en stor 

fördel. Avstånd till bland annat butiker, jobb, skolor och dagis hålls korta. Detta leder till 

ett minskat behov av att använda bilen (Solnastad, 2009). 

Får bort de kraftiga barriäreffekterna 

De befintliga barriärer och de barriärer som kan uppstå med infrastruktur begränsar både 

växt- och djurlivets möjlighet att sprida sig. En tydlig barriär syns på många håll mellan 

bostäder och fält runt Stockholmsområdet. Om överdäckning byggs på dessa utsatta 

områden möjliggörs förökningschansen för djur- och växtriket. Därmed försvinner även 

hindret som står mellan människan och fältet (Trafikverket, 2014). 

Helhetskänsla 

En stads helhetsbild förstörs när kraftiga barriärer byggs och delar områden. Segregation 

kan leda till sociala ekonomiska barriärer. För att undvika detta är överdäckning en 

lösning. Lösningen skapar förbindelser mellan olika områden och sammankopplar olika 

markutrymmen för en mer trivsam helhetsbild. Istället för områden med infrastrukturer 

finns då utrymmen för park, affärs- och bostadsområden samt allmänna grönområden 

(Ström, 2009). 

Nackdelar 

Komplex och kostbar 

Ett överdäckningsprojekt medför inga enkla lösningar. Den är både komplex i sin 

utformning och kostbar. Specifika iakttagelser vad gäller utformning bör ske kopplade till 

brand- och explosionsrisker än de krav som vanligtvis ges för en tunnel, detta på grund av 

att marken ovanpå utnyttjas för bebyggelser. I vissa fall är det inte bara överdäckningen 

som ger stora kostnader utan ibland kan omläggning av befintliga ledningar vara aktuell. 

Detta medför ytterligare kostnader (Lidingöstad, u.d.). 

Koncentrationer av buller och luftföroreningar vid tunnelmynningen 

Överdäckning minskar koncentrationer av buller och luftföroreningar. Dock vid 

tunnelmynningarna kan dessa koncentrationer vara väldigt höga. Specifika åtgärder måste 

utföras vid dessa områden för att reducera störningen (Lidingöstad, u.d.). 

Risker med FAGO 

Våra vägnät trafikeras med FAGO. Detta gods kan skada liv, hälsa och miljö om det inte 

hanteras rätt. Skulle ett fordon som transporterar en farlig gods typ råka utför en 

olyckshändelse i överdäckningen kan detta ge stora konsekvenser i omgivningen 

(Sandström, 2012). 
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3.2 Regelverk och normer 

3.2.1 Vid överdäckning 

Överdäckning kan medföra att säkerhet för brukare och tredje man beaktas. För att 

enklare beskriva vilka regelverk som gäller har författarna illustrerat detta i figur 4.5. 

Skydd av brukare innefattar fordons trafikanter i vägtunneln. Skydd av tredje man 

omfattar boenden ovanpå samt de som vistas i närliggande omgivning.  

 

 

 

 

 

 

 

Skydd av brukare 

Plan- och bygglagen (PBL) 

Lagen reglerar planläggning av mark, vatten och byggnation. Enligt denna lag ska 

bebyggelser placeras på mark som är lämpliga för sitt ändamål. PBL innehåller även de 

allmänna lagar som finns för att skydda brukare av en konstruktion (Socialdepartamentet, 

2010).  

Om en detaljplan visar sig ha en stor påverkan på miljön och hälsan ska en 

miljökonsekvensbeskrivning (MKB) upprättas enligt PBL. MKB syftar till att ge en 

bedömning av planens inverkan vid olika frågor som (Slettenmark, 2003): 

 berör viktiga miljöer för kultur och natur. 

 påverkar stads-eller landskapsbilden. 

 ökar risken för allvarliga olyckor. 

 berör många människor vid sådana fall då risk för ohälsa, otrygghet eller oro kan 

ske. 

Vid bebyggelse intill transportleder för FAGO är det viktigt att en MKB upprättas. Kraven 

på MKB regleras i miljöbalken (Slettenmark, 2003).  

 

 

Figur 4.5: Visar regelverk och norm för skydd av brukare samt regelverk för tredje man. 

Källa: M. Ohlanders, KTH, Stockholm 

Skydd av brukare Skydd för tredje man 

vxvxcbman3:e3mmmnj

Lagen och förordningen om 

vägtunnel säkerhet 

TRV Tunnel 11  

Plan- och bygglagen 
 

Miljöbalken 
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Lag och förordning 

Den lagen och förordningen av störst relevans vid vägtunnlar är följande: 

 Lag (2006:418) om säkerhet i vägtunnlar 

 Förordning (2006:421) om säkerhet i vägtunnlar 

Dessa ställer krav på tunnelhållaren och tunnelsäkerhets samordnare och gäller för 

vägtunnlar längre än 500 meter. Reglerna ställer även krav på att utredningar måste göras 

angående utrymning, räddningsverk, tunnelgeometri och brandmotstånd 

(Näringsdepartamentet, 2011).  Med stöd av dessa regler kan Transportstyrelsen meddela 

tillämpningsföreskrifter  (Näringsdepartamentet, 2011). Om tunneln utformas kortare än 

500 meter ska en trafiksäkerhetsanalys upprättas av väghållaren (Tyréns, 2012). 

Tunnel 11 

Trafikverket (TRV) gav 2011 ut en ny tunnelnorm, Tunnel 11, som bygger på den äldre 

tunnelnormen ATB Tunnel 2004. Den nya normen anger de krav och råd som finns för 

utformning och dimensionering av vägtunnlar och järnvägstunnlar. Tunnel 11 är en 

sammanfogning av TRV:s publikationer TRVK tunnel 2011:087 och TRVR tunnel 2011:088. 

Överdäckningar längre än 100 meter ska utformas och dimensioneras enligt Tunnel 11. 

Längder kortare än 100 meter utformas och dimensioneras enligt TRV:s bro norm, Bro 11. 

Längden har en väsentlig betydelse då detta är avgörande för vilka säkerhetskrav som 

gäller (Trafikverket, 2011).  

Från och med 2014 har TRV beslutat om att ett nytt tillägg med krav och råd för 

överdäckning och säkerhet vid användning skall gälla. Detta tillägg är en bilaga som 

kompletterar Tunnel 11. Kommande utdrag visar de mest relevanta aspekterna kring 

överdäckning från bilagan (Trafikverket, 2014). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



16 

 

TRVK tunnel 11 Trafikverkets tekniska krav tunnel, publikation 2011:087 

A.1.1 Allmänna förutsättningar 

Kraven i Tunnel 11 gäller för alla överdäckningar oavsett längd, såvida inget annat särskilt 

anges. 

A.3.3.6.2 Väg 

Riskanalys ska genomföras för att bestämma bland annat olyckslaster och 

dimensionerande brandeffekter. Riskanalysen skall även ange sannolikheter för tänkbara 

olyckor samt deras konsekvenser. En riskanalys avseende brand och FAGO ska utföras 

efter samråd med den lokala räddningstjänsten.  

A.3.3.6.3 Överdäckning 

En riskbedömning ska utföras och acceptanskriterier bestämmas. Riskbedömningen ska 

också omfatta händelser ovanpå överdäckningen som skulle kunna störas av trafiken på 

den överdäckade trafikleden.  

C.2.2.2.2 Brandmotstånd 

Den delen av utrymningsväg som är placerad i ovanliggande eller intilliggande byggnader 

ska utgöra en egen brandcell.  

TRVR Tunnel 11 Trafikverkets tekniska råd tunnel, publikation 2011:088 

A.3.3.6.3 Överdäckning  

Det som är speciellt med en överdäckning är att risker för tredje man måste hanteras 

utifrån de särskilda förhållanden som kan råda för människor, verksamhet och bebyggelse 

på och intill överdäckningen. Riskbedömning med åtföljande riskanalyser kan behöva göras 

i flera skeden och bör därför vara ett levande dokument från planering till och med 

färdigställd överdäckning.  

Följande är exempel på paragrafer och regelverk som kräver riskbedömningar i samband 

med ett överdäckningsprojekt: 

 Miljöbalken  

 Plan- och bygglagen 

Följande faktorer bör belysas i riskbedömningar: 

 Fordonsbränder i eller nära överdäckning 

 Olyckor med transporter av FAGO i eller nära en överdäckning 

 Störningar på trafikleden från olyckor i verksamhet eller bebyggelse i 

överdäckningens direkta närhet. 

 

Riskbedömningens omfattning är kopplad till överdäckningens komplexitet. Vid hög 

komplexitet i riskbilden bör en kvantitativ riskanalys utföras. Riskbedömningen bör belysa 

vilka risker som finns mellan trafikleden och närliggande bebyggelse. Det står även hur 

riskanalysen ska gå till och vilka ingångsvärden som kan användas för riskbedömning av 

vissa typer av olyckor med FAGO.  
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Skydd för tredje man 

Miljöbalken (MB) 

Vid långvariga vistelser på överdäckningar, till exempel bostäder, blir det viktigare att 

minimera fortplantningen av vibrationer i konstruktionen och buller. Det är därför viktigt 

att TRV och kommunen som har tillsyn fastställer krav för att MB:s regler ska följas. De 

mest relevanta principer som tas upp i MB vid riskhänsyn citeras nedan (Länsstyrelsen i 

Stockholms län, 2000). 

”Försiktighetsprincipen (2 kap 3 §). De allmänna hänsynsreglerna i 2 kap MB 

innebär bl.a. att den som vidtar en åtgärd ska utföra de skyddsåtgärder, iaktta 

de begränsningar och vidta de försiktighetsmått som behövs, så snart som det finns 

anledning att tro att en åtgärd kan skada hälsa eller miljön oavsett om det är vetenskapligt 

bevisat eller ej.” 

”Bästa möjliga teknik (2 kap 3§). Den som driver en verksamhet ska använda bästa 

möjliga teknik för att undvika skador.” 

”Lokaliseringsprincipen (2 kap 4 §). Platsen som väljs för en verksamhet ska vara 

lämplig med hänsyn till miljöbalkens mål och hushållningsbestämmelser.”  

ÖVRIG LAG 

En lag som måste beaktas är även Lagen (2003:778) om skydd mot olycka. Den reglerar 

främst hur samhällets räddningstjänst ska organiseras och utföras. Där anges även krav 

på att den som har äganderätt på en byggnad eller anläggning ska förebygga skador vid 

olycka.  

3.2.2 Vid transport av farligt gods 

FAGO är en gemensam benämning av kemikalier som kan orsaka brand, explosioner eller 

annan skada på människan och miljön om de hanteras fel. Namnet bör inte förskräcka då 

FAGO inte bara är farligt vid felaktig hantering utan också en nödvändighet för samhället. 

Det handlar om kemikalier som utgör bränsle, drivmedel och råvaror till konsumtionsvaror 

så som papper och läkemedel (Trafikverket, 2003).  

 FAGO transporter regleras i Sverige av nedanstående lagstiftningar (MSB, 2013): 

 Lag (2006:263) om transport av farligt gods 

 Förordning (2006:263) om transport av farligt gods 

 Föreskrifter för väg-, järnvägs-, sjö- och lufttransport av farligt gods 

Myndigheter som ger ut föreskrifter av transportlagarna är följande (MSB, 2013): 

 Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB), för transporter på väg och 

järnväg 

 Transportstyrelsen, för sjö- och lufttransporter  
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Till de olika reglerna tillkommer andra lagstiftningar som kan påverka transporten av 

FAGO. Dessa är bland annat som tidigare nämnt MB och Lag om skydd mot olyckor (MSB, 

2013).  

Den grundläggande föreskriften för hur transport av FAGO ska omhändertas är ADR-S. 

Föreskriften som ges ut av MSB har för avsikt att förhindra olyckor. I föreskriften beskrivs 

vilka de olika aktörerna är och deras skyldigheter. Huvudaktörerna är avsändare, 

transportörer och mottagare. Verksamheter som bedriver transporter av FAGO måste utse 

en säkerhetsrådgivare. Denne ska se till att bestämmelser följs och att åtgärder vidtas för 

att förebygga olyckor. Föreskriften innehåller även regler och krav på aktörerna som bland 

annat utbildning, tillträdesskydd och skyddsplan för FAGO med hög riskpotential. Vidare 

anges hur FAGO ska förpackas och transporteras på ett säkert sätt (MSB, 2013).  

Enligt ADR-S delas FAGO in i nio huvudklasser baserat på egenskaper hos godset. 

Indelningen redovisas i tabell 4.2 (beredskap, 2012). 

 

Klass Beskrivning 

Klass 1 Explosiva ämnen och föremål 

Klass 2 Gaser 

Klass 3 Brandfarliga vätskor 

Klass 4 Brandfarliga fasta ämnen, självreaktiva ämnen, fasta okänsliggjorda explosivämne, 

självantändande ämnen samt ämnen som utvecklar brandfarlig gas vid kontakt med vatten. 

Klass 5 Oxiderande ämnen och organiska peroxider 

Klass 6 Giftiga och smittförande ämnen 

Klass 7 Radioaktiva ämnen 

Klass 8 Frätande ämnen 

Klass 9 Övriga farliga ämnen och föremål 

 

3.2.3 Vid dimensionering mot brand och explosioner 

Brand  

De grundkrav som finns om säkerhet i brand är framförallt att ett byggnadsverks 

bärförmåga består under en bestämd tid. Det finns även krav på att spridning av brand och 

rök i byggnaden måste begränsas. Enligt Tunnel 11 ska en överdäckning ha ett inbyggt 

brandmotstånd på tre timmar som visas i hydrokarbonkurvan i SS-EN 1363-2. Brandens 

påverkan på konstruktionen måste säkerställas så att dess bärighet inte försämras. Detta 

förutsatt att det inte sker ett extremt osannolikt scenario. Enligt normen kompletteras 

tunneln även med ett fast släcksystem och på så vis blir konstruktionen bättre utrustad 

(Trafikverket, 2011).  

För att minimera konsekvenser som kan uppstå i samband med brand har byggherrar 

använt sig utav olika tekniska lösningar. Exempel på lösningar kan vara att man sprutar 

en brandskyddsputs över betongkonstruktionen. Ett annat exempel är att lägga ett skikt av 

obrännbart värmeisolerande plattor av exempelvis stenull (Hjolhlman, et al., u.d.). För mer 

Tabell 4.2: Anger FAGO i nio huvudklasser. 

Källa: ADR-S. MSB:s föreskrifter om transport av farligt gods på väg och i terräng. 
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krav på tunneln mot brand hänvisas till Tunnel 11 kapitel B.3 Brandskydd samt kapitel 

D.4.4 Brand.  

 

Explosion 

En explosionsbelastning karakteriseras normalt av två parametrar, tryckvärde och 

stötvågens varaktighet. Tryckvärdet anger stötvågens tryck utöver det normala 

atmosfärstrycket. Varaktigheten anger därefter hur länge stötvågen påverkar den 

belastade ytan. En tredje parameter som ibland används är en explosionsimpuls. Impulsen 

visar den energi som frigörs vid en explosion (COWI AB, 2012).  

För att bestämma effekten av en stötvåg mot en konstruktion är det viktigt att veta 

byggnadens dynamiska egenskaper. En byggelses motståndsförmåga mot dynamiska laster 

beror på bland annat byggnadens placering i bebyggelsen samt utformning av 

byggnadsdelar. De dynamiska lasterna avviker från de statiska laster som konstruktioner 

normalt dimensioneras för. Vid dimensionering av dynamiska laster krävs en analys av 

explosionsförloppet. En betraktelse av konstruktionens förmåga att uppta energi bör även 

göras. Energiupptagning är en deformationsförmåga i kombination med tillhörande 

lastupptagning. Denna bör vara av primärt intresse vid dimensionering för explosion och 

inte tvärsnittets maximala lastkapacitet (MSB, 2012).  

Delar som ska dimensioneras för explosionslaster är bärande huvudsystem av betong och 

stål. Dimensionering gäller även för inredning som kan falla ner, förskjutas eller utgöra 

hinder (Trafikverket, 2011). Dessa ska dimensioneras enligt Tunnel 11 tabell D.4-1 som 

visas i figur 4.3. 

 

 

Tryck (Mpa) Varaktighet 

(ms) 

Jämnt fördelat tryck i 

trafikutrymme 

0,1 50 

Lokalt tryck på en yta 

med storleken 4 * 4 m i 

trafikutrymme 

5 2 

Jämnt fördelat tryck i 

utrymnings- och 

angreppsväg 

0,05 50 

 

 

Utöver det som anges i Tunnel 11 kan man utgå från den beräkningsmodell och 

beräkningsgång som finns i Vägverkets ”Explosionslaster vid betongtunnlar”. Dock måste 

en tillämpning av explosionslaster utföras enligt TRVK Tunnel och dimensioneringen enligt 

SS-EN 1992-2 (Trafikverket, 2011). 

Tabell 4.3: Dynamisk explosionslast 

Källa: TRV Tunnel 11 se tabell D.4-1 
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”Explosionslaster vid betongtunnel” innehåller normkrav, beräkningsmodell och härledning 

av dimensionerande moment. Dimensioneringen ska ske med utgångspunkt från den 

impuls som uppstår vid en explosion. I dokumentet anges vad de bärande huvudsystemen i 

trafiktunneln ska dimensioneras för. Där beräknas det för varaktighet, impulstäthet samt 

tryck med triangulär tryckfördelning. Beräkningsmodellen anger ur en energibetraktelse 

hur sambandet mellan impuls, böjande moment och deformation avgörs. Vid en explosion 

är det framförallt tunneltaket som lyfts av det tryck som bildas. Det är därför endast 

tunneltaket som dimensioneras för den återgående rörelsen (Bertil Lind, 1997). Tunnelns 

väggar och tak begränsas till en deformation upptill 1/100 av spännvidden i den aktuella 

konstruktionsdelen. Om tunnelns väggar utnyttjas som upplag för ovanliggande 

konstruktion ska man se till så att tunnelskador och rörelser inte orsakar ras (Freiholtz, et 

al., 2004).  

Vid dimensionering av explosionslaster är det viktigt att en styv konstruktion erhålls. En 

sådan konstruktion får små deformationer vid stora krafter. I en av MSB:s publikationer 

anges det att små armeringsmängder har bättre deformationsförmåga än stora 

armeringsmängder i betongkonstruktioner. Förutsatt att brott inte sker i armeringen 

(MSB, 2012).  

Samma publikation som tidigare stycke 

nämner även att en kontinuerlig dragen 

armering genom bjälklagen ökar till 

kraftomlagringar i konstruktionen, se Figuren 

4.6. Denna armeringsutformning leder till att 

så kallade momentfria leder minskas i antal. 

Dessa momentfria leder kan inte uppta energi 

vilket därmed påverkar konstruktionens 

energiupptagning negativt (MSB, 2012).  

 

3.3 En jämförelse av riskanalyser med hänsyn till FAGO 

I det tidiga skedet av planeringsprocessen bör en riskanalys utföras. En riskanalys som 

redovisar sannolikheter och konsekvenser av olika riskfall. Figur 4.7 anger hur 

bedömningar vid skattning av sannolikheter ideellt bör värderas enligt MSB:s Handbok för 

riskanalys. På första trappsteget, empiriska skattningar, sker bedömning utifrån 

dokumenterad material av tidigare inträffade händelser (Davidsson, et al., 2003). 

Figur 4.6: Kontinuerlig dragen armering i bjälklag  

Källa: MSB, Bebyggelsens motståndsförmåga mot 

extrem dynamisk belastning – En introduktion 
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Det andra steget är de logiska 

modellerna. Dessa modeller innefattar 

de system som styrs av människan som 

exempelvis trafikstyrningssystem. Att en 

olyckshändelse sker beror på två 

faktorer. Dessa är det tekniska och det 

mänskliga felet. Här kan det vara svårt 

att avgöra vart felet ligger och 

bedömning görs oftast utifrån 

expertbedömningar som är det sista 

steget. I detta fall sker skattningen med 

hjälp av olika personers erfarenheter och 

kunskaper  (Davidsson, et al., 2003). 

Vid skattning av konsekvenserna av 

olika riskfall bör de direkta effekterna 

anges och vilka effekter olyckan har på 

omgivningen. Bedömningen sker utifrån 

två modeller, de teoretiska och eller de 

empiriska beräkningsmodellerna 

(Davidsson, et al., 2003). Ett sätt att 

uttrycka samhällsrisker är med hjälp av 

ett FN-diagram som visas i figur 4.8. 

ALARP (As Low As Reasonably 

Practicable) området är en gräns mellan 

vad som är en acceptabel och inte 

acceptabel risknivå. Denna gräns uppnås 

när bland annat kostnaden för 

ytterligare minskningsåtgärder blir 

orimliga i proportion till den extra 

riskminskningen.  (Lewis, 2007) 

Olyckor i samband med transport av FAGO sker väldigt sällan i Sverige. Det senaste 

försöket att fram information av FAGO-transporter utfördes av statistiska centralbyrån 

under september 2006. Resultatet visade olika FAGO klasser samt underklasser och hur 

många ton det transporteras för respektive klass i Sverige (MSB, 2009). En annan statistik 

framställd av Trafikanalys indikerar att antalet transporter med FAGO har minskat sedan 

2002 (Tyréns, 2012).  

Tabell 4.4 är ett modifierat utdrag ur en rapport som Faveo har framställt i samarbete med 

TRV. Rapporten visar en jämförelse mellan olika riskanalyser. Resultatet av dessa analyser 

jämförs sedan med befintlig statistik i en nationell och europeisk nivå. Tabellen visar 

resultatparametrarna och jämförelsetal. I rapporten ser man tydligt hur katastrofscenarier 

Figur 4.7: Ideella sannolikhetstrappan. 

Källa: MSB:s Handbok för riskanalys 

Figur 4.8: FN-diagram 

Källa: Issue 11 of Riskworld, the newsletter of Risktec 

Solutions 
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i många fall kan överskattas med ca 2-20 gånger högre än statistikerna som finns i både 

den svenska och europeiska marknaden (Faveo projektledning AB, 2010). 

 

  

Resultat- 

parametrar 

Jämförelsetal, europeisk/svensk statistik 

Omkomna 

farligt gods 

olycka på väg 

Jämförelsetal saknas från statistik. Ingen trafikolycka där det farliga godset har 

varit dödsorsak i rapporteringen för de senaste tio åren i Sverige. 

Antal 

explosioner i 

klass 1 på väg 

Inga explosioner med mass- 

explosivämnen i incident- och olycksrapporteringen 2000-2009 i Sverige. I världen 

har en handfull större olyckor i klass 1 identifierats mellan 1998-2007, ingen av 

dessa i Europa så vitt det kunnat konstateras. 

Antal 

BLEVE* per 

år på väg 

Jämförelsetal från statistik saknas, enstaka olyckor har identifierats i Europa i 

modern tid. Brittisk källa anger ett värde på 2,7 E-12 BLEVE per lastad fordon-

km för gasoltankbilar. 

Tabell 4.4: Resultat av riskanalyser  

Källa: FAVEO, Överdäckningar-jämförelse mellan riskanalyser och befintlig olycksstatistik. 

*Boiling Liquid Expanding Vapor Explosion, se fullständig definition i kapitel 1 Terminologi 
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4. Genomförande 

Genom att studera rapporter, artiklar, litteratur samt regelverk fick författarna en bättre 

uppfattning av ämnet överdäckning. All information sorterades i tre kategorier: allmän 

information, information kring FAGO samt regelverk. När detta utfördes kunde en mer 

akademisk litteraturundersökning genomföras vilket utgjorde grunden till arbetets 

teoretiska referensram. Informationssökningen ledde även fram till lämpliga personer att 

intervjua för studien. 

Respondenterna till studien valdes med fokus på deras specialistkompetens och inte med 

avseende på vilket företag dessa arbetar för. Intervjuerna genomfördes med att den ene 

ansvarade för att ställa frågor medan den andra förde anteckningar. Då varje intervju 

spelades in kunde en mer noggrann sammanställning av intervjun utföras. Det som 

sammanställdes i intervjun är grunden till studiens resultat. 

Resultatet diskuterades och jämfördes med den teoretiska delen. Med hjälp av resultatet 

kunde studiens frågeställningar besvaras.  
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5. Resultat 

Resultatet i studien baseras på de tolv genomförda intervjuerna. Några av respondenter 

har krävt att vara anonyma. Därför har författarna valt att hålla alla respondenter 

anonyma. I bilaga 2 sammanställs dock vilket företag och vilka områden respondenterna 

arbetar inom.   

5.1 Regelverk 

I detta avsnitt redovisas de medverkandes kunskap om vilka regelverk som gäller vid 

överdäckning samt vilka dimensioneringskrav som finns. Respondenterna blev tillfrågade 

om regelverken är tydliga och/eller bristfälliga.  

Då överdäckning berör många är det viktigt att beakta människornas hälsa och säkerhet. 

Av den anledningen har man tolkat och följt de regelverken och normer som finns angående 

tunnlar respektive hus. I allmänhet är dessa regler i behov av kompletteringar för att 

enklare tillämpas på överdäckningskonstruktioner. För att lättare förstå vilka regler, 

tunnelnorm och föreskrift som gäller har författarna rangordnat dessa, med den viktigaste 

regeln först. Den sistnämnda föreskriften anger hur FAGO bör hanteras och har ingen 

större påverkan på konstruktionens utformning.  

 PBL  

 Miljöbalken  

 Lagen och förordningen om säkerhet i vägtunnlar 

 TRV Tunnel 11  

 ADR-S 

Samtliga respondenter är eniga om att överdäckning är ett fenomen som blir allt vanligare 

men att i dagens läge finner man regelverken otydliga för just denna typ av konstruktion. 

Detta resulterar i en ökad känsla av osäkerhet gällande FAGO transporter och de befarade 

explosionsriskerna. Vilket har lett till att det finns en ambition hos Länsstyrelsen att ta 

fram planeringsunderlag, rekommendationer och restriktioner för att underlätta framtida 

överdäckningar.  

Avsnittet 4.2.1 i denna rapport visar författarna ett tillägg angående krav och råd vid 

överdäckning som TRV tagit fram. Dock fokuserar man enbart på metoder för riskanalys av 

vägtunnlar. De flesta kände till det nya tillägget men hade inte läst den ingående. TRV ger 

även för låga dimensionerande explosionslaster i sin hänvisade beräkningstabell (Tabell 4.3 

i denna rapport). Lasterna avser endast en värdeberäknad mängd, det vill säga den mängd 

man får framföra i en vanlig personbil utan skydd. Det rör sig om 30 till 50 kg vilket är 

väldigt lågt jämfört med den mängd FAGO som transporteras på vägarna.  

Av samtliga intervjuer framgick det att konsulter oftast överdimensionerar vid beräkningar 

av laster. Man anser att konsulter har det svårt med just dimensionering av dynamiska 
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laster. Detta leder till att man överskrider den normala dimensioneringen vilket resulterar 

i exempelvis alltför överdrivna betongväggar. Generella krav finns inte vid dimensionering 

av en överdäckning. Utan ett vanligt krav som ställs är att man dimensionerar enligt 

skyddsrumsnorm. Vilket ska ge en reduktion av de skador som tillkommer vid en explosion. 

5.2 Dagens läge 

I denna del av resultatet har respondenterna klargjort hur laster från konstruktioner förs 

ned på överdäckningen. Då explosion är en viktig aspekt vid överdäckning har de 

medverkande i studien angett två metoder som används idag för att klara 

explosionslasterna. 

En konstruktions bärande laster förs ned längs tunnelns väggar eller som en separat 

konstruktionsdel vid sidan om tunnelväggarna, se figur 6.1. Detta för att eliminera risken 

för ras ifall en olycka sker i tunneln och påverkar tunnelkonstruktionen. En explosionslast 

kan ge stora kortvariga deformationer och i många fall även kvarstående deformationer. 

Det dynamiska förloppet har identifierats som problematiken bakom byggandet på 

tunneltak. Placeras byggnadens laster direkt på tunneltaket finns det stor sannolikhet till 

att huset kollapsar om taket viker sig. Dessutom kan det ge upphov till vibrationsproblem 

som varken människan eller byggnaden kan acceptera. En metod man har arbetat med är 

att konstruera dubbla bjälklag mellan tunneltak och byggnad. Denna fungerar så att det 

undre bjälklaget kan ta emot stöten medan det som är i förbindelse till rummet där 

människor vistas i blir orubbad. Buffertzonen mellan bjälklaget utgörs av luft och beroende 

på hur lufttät byggnaden är desto lättare har lufttrycket att ta sig ut och påverkar därmed 

inte byggnaden allt för mycket. 

 

 
Figur 6.1: Exempel på en överdäckning med två tunnlar som visar vart lasterna lämpligast förs ned. 

Källa: R.G. Tjong, KTH, Stockholm 
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Det är viktigt att risker hanteras i ett tidigt skede för att bland annat se till att 

konstruktionen inte blir för robust och att den ekonomiska budgeten inte överskrids. 

Hagastaden är ett bra exempel på ett modernt överdäckningsprojekt som har kommit att 

överskrida Stockholms stads budget. I detta projekt har en överdimensionering skett både 

för vad som gäller för betong men även armering. Enligt flera respondenter är orsaken till 

denna kraftfulla dimensionering på grund av ett ökat krav på säkerhet från Länsstyrelsen. 

Detta grundas från att tidigare riskanalyser inte har varit på en tillräcklig säker sida som 

man har kommit i insikt nu.  

För att säkerställa att konstruktionen är tillräcklig robust har olika metoder utnyttjats 

som i grund och botten utgör samma princip. Explosionsarmering, en benämning uttryckt 

bland respondenterna, är en metod som kan utnyttjas för att tillåta bostadsbyggandet. 

Skillnaden mellan vanlig armering och explosionsarmering är att den första har en 

dimensionsdiameter på 25 mm och c/c avstånd på 20 cm medan den senare har ett tätare 

c/c avstånd på 15 cm och en större diameter på 32 mm. Explosionsarmeringen är placerad 

längre in i betongen medan en skyddsarmering ligger ytterst ifall en brand utlöses. 

I andra projekt har så kallade explosionsbalkar eller som andra har benämnt det till, stora 

spännbetongsbalkar utnyttjats. Dessa balkar är konstruerade så att de kragar över tunneln 

och utgör som ett skydd för tunnelns bärighet och därmed även anläggningen ovan om en 

olycka sker. Konstruktionen skall vara självbärande ifall tunneltaket försvinner. Det 

uppges av en källa att i dagens läge finns det ingen detaljerad beskrivning då inga tekniska 

handlingar är framtagna. Funderingar kring olika lösningar har tagits fram men det finns 

inga konkreta beslut över vilka företag som ska bygga vad. 

5.3 Risker och åtgärd 

Resultatet som framställs i kommande avsnitt anger risker och åtgärdsförslag. De frågor 

som respondenterna besvarade var inriktade mot explosionsaspekter. Det uppges även vad 

deras syn är på kommande projekt. 

Det framgick i intervjuerna att som känsligast för explosion är bostäder till följd av 

kontorsverksamhet och sedan sporthallar eller dylikt. Placeras de bärande laster direkt på 

taket av tunneln uppstår många frågor kring riskerna med transport av FAGO.  Vid 

detonation av ett fordon är det svårt att veta om en kraftig explosion kommer att inträffa 

eller om endast en brand utlöses. Vid brand och vibrationer finns det redan en bredare 

kunskap och färdiga riktlinjer som följs. Dessvärre är inte denna kunskap lika stor vid 

explosionsriskerna. 

Den accepterade mängden av transport av FAGO är 16 ton TNT dock transporteras endast 

2 ton TNT om inte mindre åt gången genom storstaden enligt majoriteten av de som 

intervjuats. Det värsta scenariot är att ett fordon som transporterar mer än 2 ton TNT kan 

komma att explodera på grund av krock med fordon, vägg eller pelare. Riskerna innebär 

helt eller delvis kollaps av området, taket och väggar exploderas och i värsta fall många 
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omkomna. Största sannolikheten vid en olycka är att fordonet börjar brinna först på grund 

av dieselspill eller dylikt innan en explosion utlöses. I och med att FAGO endast får 

transporteras enligt ADR-S reglerna konstateras det vara på säkra sidan att det dröjer 

innan värmen kan ta sig till de kemikalier som orsakar explosion. Därmed hinner 

räddningstjänsten släcka branden innan det branden sprider sig till exempelvis andra 

fordon. Risken i detta fall är att krav sätts på tunnelkonstruktionens brandförmåga samt 

dess bärighet.  

Nedan listas handlingsplaner som måste beaktas inför framtida projekt för att minska de 

befarade explosionsrisker. 

 Minskad mängd av FAGO.  

 Annan transportväg.  

 Tunneln dimensioneras utifrån en specifik mängd FAGO. 

 Alternativa ändamål ovanpå som är mindre känsliga för explosionsrisker än 

bostäder. 

 Ej tillåta bebyggelse ovanpå. 

 Buffertzoner.  

 Tunnelns längd minskas. 

 Utforma tryckavlastande partier. 

Med hänsyn till de risker som uppkommer i samband med att FAGO transporteras på våra 

trafikleder inser många att placering av bärande laster på tunneltak vara omöjligt. 

Problematiken är att byggnadens bärande delar skulle få en rejäl stöt och 

tunnelkonstruktionen kan därmed inte ta emot den massan utan att vika sig när trycket 

avlastas.   

I nuläget finns ingen uppdaterad statistik kring vilken mängd och typ av FAGO samt hur 

ofta dessa transporteras på vägnäten. Händelser rapporteras utan hänsyn till vilken typ av 

klassificering dessa tillhör samt mängd. Olyckor som har inträffat har antalet omkomna 

enbart begränsats till chauffören och händelsen har inte orsakat utlösning av en explosion. 

Detta innebär att konsekvensen för vad FAGO kan orsaka ännu inte registrerats då ingen 

kraftig explosion har skett.  

Vid jämförelserna av riskanalyserna har stora skillnader setts på kvalitén och resultat. 

Mycket av den statistiken som används är statistik enbart tagen fram under en viss period 

för många år sedan. Denna statistik har många respondenter påpekats att den inte ger en 

bild på hur verkligheten ser ut idag. Expertbedömningar är det som analytikerna utgått 

från vid framtagning av riskanalyser då brist på statistik och dokumentation av händelser 

inte är tillräckliga för att stå till underlag. Att utnyttja FN-diagram har varit ett bra sätt 

att hantera riskfrågorna. I diagrammet vägs in vilka risker som kan och inte kan tolereras 

samt vart ALARP gränsen går.  
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Nedan visas en sammanställning av vad respondenterna hade gjort annorlunda och vad 

som borde ha uppmärksammats under projektens arbetsgång. Enligt dem borde: 

- noggrannare riskanalyser gjorts. 

- det finnas uppdaterade statistiker så att resultat av riskanalyser stämmer med 

verkligheten. 

- det tydliggjort vilka de olika aktörerna är och göra klart från början deras olika mål. 

- tidigare utredningar över placering av bebyggelsen ovanpå utförts. 

- det tydliggjort vad man egentligen vill uppnå med överdäckningen. 

- dimensioneringar granskas mer noggrannare. Detta för att förhindra orimliga 

dimensioneringar. 

- ett så kallat ”säkerhets koncept” tagits fram i tidigt skede för att känna sig trygg med 

hur man bygger och var man placerar byggnaderna. 

- Att för stora mängder FAGO transporter letts bort. 
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6. Analys 

6.1 Regelverk 

Överdäckning är en komplex anläggning där infrastruktur möter huskonstruktion på ett 

ovanligt sätt som normalt inte förekommer. Dessa två typer av konstruktioner har egna 

regelverk och normer som måste beaktas.  

Enligt PBL som innehåller allmänna lagar av skydd av brukare anges det att 

Länsstyrelsen kan överklaga om de anser att en bebyggelse inte är tillräcklig säker. Det är 

svårt att bedöma säkerheten och vad det egentligen innebär enligt de flesta medverkande 

och därmed kan det tolkas på olika sätt.  

PBL och MB säger inget specifik om överdäckningar däremot anges betydelsen att en MKB 

bör uträttas då ett sådant projekt innebär stor påverkan på omgivningen. Det senaste 

försöket till en riktlinje är tillägget som TRV har tagit fram som kompletterar Tunnel 11, 

den anges i avsnittet Skydd av brukare. Beslut som denna kan ses som ett steg i rätt 

riktning med att ta fram tydliga riktlinjer. Förutom de regelverk som anges ovan finns de 

andra lagar och föreskrifter som tolkas olika. Detta har respondenterna observerat vid 

interna projektmöten med andra intressenter. En del menar att reglerna och normerna är 

otydliga och att det saknas dokumentation och erfarenhet från tidigare överdäckningar, i 

princip börjas varje projekt om på nytt. Andra menar att det inte är reglerna och normerna 

som är otydliga utan att bristen ligger i kunskap om vad regelverken egentligen säger hos 

de olika aktörerna. De tycker att lagarna som finns är för få och tolkas då olika på grund av 

oklarheter. Man tycker även att det saknas engagemang av myndigheten gällande 

riskanalyser och det saknas riktlinjer för hur dessa ska utformas.  

Enligt Tunnel 11 ska konstruktionen inte stärkas för en överdrivet kraftig explosion som 

förmodligen aldrig kommer att inträffa. Utan normen menar att de FAGO som 

transporteras som konstruktionen inte klarar av får ta en annan väg. Dock anser många 

respondenter att den dimensionerande mängden som anges är för låg.  

ADR-S är föreskrifter som ska säkerställa transporter av FAGO. Dessa meddelar bland 

annat hur godset bör packas och underhållas (MSB, 2013). Per definition menar de flesta 

respondenter att de 9 klasserna som avges i ADR-S är säkra för att transportera i våra 

trafikleder. Det finns dessvärre ingen direkt statistik över vilka mängder som 

transporteras på vägnät men de flesta respondenter anser att mängden ligger på mindre än 

2 ton. Den statistik som finns är daterad till 2006 och avser endast september månad 

(MSB, 2009).  Nu med nya rekommendationer från Länsstyrelsen anser man att det finns 

ett behov med uppdaterat statistik. 
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6.2 Dagens läge 

Pågående projekt i Stockholmsområdet har fått ändrade planer då det har skett ändringar i 

vad som anses vara en tillräcklig säker konstruktion för att bostäder ska tillåtas ovanpå.  

Vad en konstruktion ska dimensioneras för har aktörer inte varit eniga om. I dagens läge 

är man inte säker på vart de rimliga gränserna går då många projekt är 

överdimensionerade. I Hagastadsprojektet har många respondenter reagerat på 

överdimensioneringen av armeringsmängd. De har påpekat som MSB har påpekat i en av 

deras publikationer att små armeringsmängder har bättre deformationsförmåga än stora 

armeringsmängder (MSB, 2012). Trots detta så har överdimensioneringen ändå tillåtits. 

I nuläget finns det goda brandtekniska lösningar så som släcksystem framtagna 

(Trafikverket, 2011). Dessvärre saknas tydligare riktlinjer kring hur en 

överdäckningskonstruktion ska dimensioneras för i förhållande till explosionsscenarior. 

Trots de möjligheter som finns idag där omlagringen av energi (MSB, 2012) samt 

deformationsförmågan utnyttjats  (Bertil Lind, 1997).  

6.3 Risker och åtgärder 

Enligt medverkande i studien finns det två sätt att bemöta riskfrågor. Det första är att 

granska vad sannolikheten är att en explosionsolycka skulle inträffa. Det andra sättet är 

att se över konsekvenserna och utreda dessa från fall till fall. Vid utförandet av 

riskanalyser tar många inte hänsyn till sannolikhetsaspekterna. Istället har antagelser av 

olika scenarier kring explosioner med specifika FAGO mängder utförts. Utgångspunkterna 

för dessa analyser av olika scenarier har varit erfarenheter av de medverkande. Vid 

framställning av riskanalyser kan konsekvenser uppfattas olika. En person kan uppfatta 

att ett scenario leder till en liten konsekvens. En annan kan uppfatta samma scenario som 

en stor konsekvens.  

Det påpekas av många att resultat skiljer i kvalité och i resonemang kring riskfrågor. 

Enligt analysen som Faveo framställt stärks detta påstående där man har jämfört ett antal 

riskanalyser med statistik nationellt och internationellt. Det bevisar på att en tydlig 

överskattning skildras. Det finns därför en efterfrågan att införskaffa en mer tillförlitlig 

olycksstatistik över explosionshändelser och antal mängd gods som transporteras. Då kan 

alla som framställer riskanalyser utgå från samma förutsättningar. Det är även då 

sannolikhetstrappan ideellt kan användas och en mer tillförlitlig riskanalys framställas 

(Davidsson, et al., 2003).  

Svårigheten har varit att bedöma om scenarier kan ha en liten olycksfrekvens men få 

allvarliga konsekvenser om de inträffar. FN-diagram är ett sätt att uttrycka 

samhällsrisken och kan hjälpa med verklighetsuppfattning då konsekvenser skattas 

(Lewis, 2007). Dock är detta inget krav att utnyttja vid en riskanalys. En respondent 

påpekar även att för att utnyttja diagrammet bör man ha kunskap om statistiska 
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uppgifter, det vill säga frekvensen av olyckshändelser bör vara kända. Om detta inte finns 

till underlag är man tillbaka till att förlita sig på sina egna erfarenheter. Det går därmed 

att konstatera att detta leder till att alla inte utgår från samma kriterier så som många 

aspekter inom riskfrågor. Detta på grund av att alla har olika erfarenheter kring ämnet. 

Vilket leder tillbaka till det som nämns tidigare att införskaffa tydligare riktlinjer hur 

riskanalyser ska utformas. Klarare riktlinjer besvarar frågor som dyker upp i varje projekt 

men som måste besvaras på nytt då ingen grund har lagts.  

I tabell 7.1 anges en bedömning över de åtgärder föreslagna i resultatet. 

 

Åtgärdsförslag Bedömning 

Minskad mängd 

av FAGO 

Med de regelverk som finns idag går det inte att genomföras. Det är en 

effektiv lösning då explosionskraften kan begränsas till vad tunneln är 

dimensionerad för. Dock ju mindre mängder desto fler transporter kan 

detta leda till. Uppdaterad statistik anger att mängden FAGO minskat 

sedan 2002 (Tyréns, 2012) som indikerar till att denna åtgärd kan vara 

möjlig i snar framtid. 

Annan 

transportväg 

Åtgärden går att genomföras med hjälp av rekommendationer som 

anger kategorisering av tunnlar (Trafikverket, 2014). Om åtgärden 

fullföljs bör man se över samhällsperspektivet och vad detta kan 

innebära. En del hyser en åsikt att om man leder bort FAGO som 

överskrider den tillåtna mängden i tunneln kan det bara leda till att 

man för vidare problematiken till ett annat område.  

Tunnelns 

dimensionering 

utifrån specifik 

mängd FAGO  

Åtgärden är bra och borde ske då man kan vara säkra på att 

konstruktionen kan ta en explosiv detonation av en specifik mängd. 

Förutsatt att restriktioner av transportmängder är satta. I annat fall 

innebär detta att risken inte är helt eliminerad utan enbart begränsas 

till en viss olycka vid dimensioneringen.  

Alternativa 

ändamål 

Detta begränsar bebyggelsen ovan, å andra sidan finns anläggningar 

som är mindre känsliga och dessa skall övervägas då markbyte är ett 

alternativ. Råkar en transport innehållande FAGO ut för en olycka 

kan stora konsekvenser uppstå (Sandström, 2012). Många anser då att 

utrymmen där människor vistas minimalt är bättre än en 

bostadsbebyggelse. 

Ej tillåta 

bebyggelse 

ovanpå 

Enligt experter kommer vi aldrig undan att bygga på överdäckningar. 

Speciellt innerstaden där marktillgången är ytterst begränsad finns 

det bara möjligheten att bygga på höjden. Det konstateras att 

urbanisering medför en ökad utveckling av samhället och att en 

uppdelning av olika områden kan upphöras (Trafikverket, 2003). Detta 

kan endast utgöras om bebyggelse tillåts. 

Buffertzoner Explosionstrycket kan dämpas genom buffertzoner, zoner som innebär 

minimal vistelse i de utrymmena närmast tunneltaket. Zonen kan 

utgöras av en massa exempelvis i betong eller i jord. Det som man bör 

se över är en större massa förhindrar att tryckvågor fortplantas i 

konstruktionen. Den återgående lasten kan dock utgöra en större 

skada.  
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Tabell 7.1: Helhets bedömning över de föreslagna åtgärderna i resultatet.  

  

Tunnelns längd 

minskas 

För att lätta på trycket som tillkommer från explosionen kan denna 

åtgärd utgöras. Dock anger respondenter att en tunnels längd är en 

faktor som man inte lätt kan styra. Tunnelns längd är väsentlig för 

vilka säkerhetskrav som ska fastställas samt dess utformning och 

dimensionering (Trafikverket, 2011).  

Utforma 

tryckavlastande 

partier 

En explosion utgör stora tryckvågor. Tryckavlastande partier i 

konstruktionens väggar/tak hjälper till med att lätta på tryckvågorna 

som konstruktionen utsätts för.  (Bertil Lind, 1997).  
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7. Slutsatser och rekommendationer 

Överdäckning av transportinfrastruktur blir allt vanligare. Det är väsentligt att regler 

tolkas rätt och att tydligare riktlinjer finns. En framtagning av nya specifika regler för 

överdäckningar borde därför tas fram. Då dessa inte finns i dagens läge. Detta för att inga 

misstolkningar ska ske och att alla ska utgå från samma regler. Ett förslag är att dessa 

regler kanske kan innehålla dimensioneringsstandarder i form av en egen Eurokod med 

fokus på just dimensionering för FAGO- olyckor. Man anser att den största problematiken 

ligger i just aspekterna kring FAGO.   

Det är svårt att bedöma riskfaktorn för hur omgivningen kan påverkas vid en 

explosionsolycka. Sverige har haft tur att inga större olyckor i samband med FAGO har 

inträffat. I och med detta har man inte kunnat fastställa tillförlitliga underlag att utgå 

ifrån vid riskanalyser. Under studiens gång har frågor kring explosionsrisker på 

omgivningen utvecklats till att se över hur riskanalyser framställs. Fokus borde inte bara 

vara på att förbättra riskanalyserna när det är svårt att gissa sig till sannolikheten. 

Istället bör konsekvensanalyser bearbetas där valda scenarion värderas för olika alternativ 

i typ och mängd av FAGO. Därefter kan man jämföra konsekvenserna över en 

olyckshändelse i en överdäckning eller på en öppen väg.  

I dagens läge finns det konstruktionslösningar som tar hänsyn till explosionsrisker. 

Lösningarna är de så kallade explosionsarmeringar och explosionsbalkar som har 

tillämpats i projektet Hagastaden. Trots att lösningarna har indikerats vara 

överdimensionerade och orimliga i vissa projekt är de ett steg närmare att reducera 

explosionsskador. 

För att utföra de åtgärder som anges i avsnitt 6.3 Risker och åtgärder krävs nya riktlinjer 

och ett nytänkande kring FAGO. Många pågående projekt överdimensioneras för att 

beräkningarna redovisar det alternativet som antas vara säkert. Man ifrågasätter inte 

resultatet utan förlitar sig på att den bedömning som har gjorts innan i riskanalyserna är 

korrekt. Ett nytänkande ifrågasätter om inte en tyngre materialmassa kan skada 

människor mer och därmed öka antalet omkomna.  

Fortsättningsvis med nytänkande kan den filosofin som finns kring jordbävningsrörelser 

implementeras till explosionsrörelser för att hitta nya åtgärder. Filosofin innebär att de 

metodiker som finns för att reducera vibrationer och kraftiga rasutbrott måste beaktas. 

Fokus borde vara på rotationsrörelser vid plötsliga stötrörelser som kan uppstå mellan de 

olika anslutningarna pelare/tak och vägg/bjälklag.  

Möjligheterna med överdäckning är stora. Fördelarna överväger nackdelarna trots att 

riskerna vid olika analyser överdrivs. Med de säkerheter och restriktioner som finns kring 

FAGO är chansen att en katastrofal olycka inträffar minimal. Chansen är större att ett 

flygplan rasar in i staden. Det visar på en rädsla över det som inte kan kontrolleras, vilket 
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är fallet med överdäckningar. Överdrivna säkerhetstolkningar uppstår på grund av denna 

rädsla. Detta byggs på i samband med de kunskapsluckor som finns bland de olika 

aktörerna. 

Trots att projekt med att bygga bostäder ovanpå tunnlar hindras på grund av hårdare 

restriktioner gällande konstruktionens bärighet tror många ändå att detta inte kommer 

hindra utvecklingen. Stora städer har nästan inga marktillgångar tillgängliga om inte en 

utvidgning av staden i tätorterna utförs. Detta leder i sin tur till att nya barriärer 

tillkommer. Samhället kommer härmed inte undan med att bygga över befintliga 

trafikleder i tätbebyggda städer i framtiden.  Överdäckning blir mer och mer aktuell och 

kommer i framtiden utgöras av klarare regler och restriktioner än vad som finns i dagens 

läge. Detta kommer leda till att det blir mer lönsamt att utföra dessa projekt. 

Författarna rekommenderar att utföra en vidare utredning kring anslutningarna mellan 

konstruktioners bärande fundament på tunneltak. Genom att studera vilka rörelser som 

kan upptas vid dessa anslutningar till följd av explosioner kan nya metoder utvinnas. 

Metoder som bidrar till att reducera explosionsskador och därmed skydda ovanliggande 

konstruktioner. 

Gammal statistik över den mängd FAGO och vart dessa transporteras kan inte användas 

idag. Det rekommenderas då att utföra statistiker över vilka mängder och typer av FAGO 

som transporteras. Men likaså vilka transportleder som används i Sverige och hur ofta 

dessa transporteras ut. 

Författarna föreslår också att undersökningar kring olika överdäckningsaspekter och 

regelverk kring ämnet hålls uppdaterat. Detta på grund av att överdäckning är en aktuell 

konstruktionslösning som blir allt vanligare och att nya regelverk tillkommer. En 

samverkan mellan olika parter både i de privata och i kommunala sektorerna är därför 

viktig vid dessa frågor. Detta för att riktlinjerna ska gynna alla parter. 
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Bilagor 

Bilaga 1 - Intervjuguide 

Intervjuguide 

Namn: 

Position: 

Organisation: 

Datum: 

Tid: 

 

Erfarenheter 

Vilka erfarenheter inom överdäckning samt vilka uppdrag har ni haft? 

 Vad har funkat och inte funkat vid utformningen av dessa uppdrag? 

 Vad hade ni gjort annorlunda? 

 Vad har ni för erfarenheter med riskanalyser? 

 

Regelverk 

Vilka specifika regelverk har ni utgått ifrån? 

 Hur ser ni på de befintliga lagar och förordningar? Är dessa tydliga eller 

bristfälliga? 

 Vad bör klargöras? 

 

Konstruktionen 

En byggnads bärande laster placeras aldrig direkt på tunneltaket då man tar 

hänsyn till explosionsolyckor.  

 

 Vilka risker och åtgärder finns det? 

 Vad bör man ta hänsyn till för att minimera riskerna? 

 

 Vad tror du skulle kunna bidra till att bygga direkt på tunneltaket (bärande 

pelare mot tunneltak)? 

 Tror du i framtiden att detta skulle kunna möjliggöras? 

 Om ni inte anser detta möjligt, vilka är riskerna som kan uppstå samt hur 

skall dessa beaktas om de inte kan åtgärdas? 

 

Övrigt 

 Vad har ni för synpunkter kring framtida överdäckningsprojekt? 

 Kan du rekommendera projekt eller rapporter som vi bör se över? 

 Kan du rekommendera någon person som vi kan ta kontakt med? 



 

 

  



 

 

Bilaga 2 - Lista på medverkande 

 


