
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RAPPORT  Tunnelsäkerhet – Berg- och tunnelteknik 

Definition av undermarksstation 
Trafikverket publ.nr: 2014:061 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 
 
 
 
Dokumenttitel: Definition av undermarksstation 
Skapat av: Patrik Hult, Morgan Engdal, Oskar Jansson – Faveo Projektledning AB 
Dokumentdatum: 2014-02-28 
Dokumenttyp: Rapport – Tunnelsäkerhet - Berg- och tunnelteknik 
Publikationsnummer: 2014:061 
Version: 1.0 
 
Publiceringsdatum: 2014-03-07 
Utgivare: Trafikverket 
Kontaktperson: Per Vedin, Trafikverket 
Distributör: Trafikverket, telefon: 0771-921 921 

 



 

 

 

Innehåll 

 

Inledning .................................................................................................................. 4 

Syfte och mål ........................................................................................................ 4 

Bakgrund .............................................................................................................. 4 

Omfattning och avgränsningar ........................................................................... 5 

Förutsättningar .................................................................................................... 6 

Definitioner .............................................................................................................. 7 

Definiton enligt TSD ............................................................................................ 7 

Ny definition ........................................................................................................ 7 

Typexempel .............................................................................................................. 8 

Exempel - Befintliga anläggningar........................................................................ 10 

Referenser .............................................................................................................. 16 

 

 
 

  



 4  
   

   

 

Inledning 

Syfte och mål 

Syftet med denna rapport är att definiera vad Trafikverket avser med 
”undermarksstation”. Definitionen behövs för att göra det möjligt att komplettera 
Trafikverkets regelverk för tunnlar och undermarksstationer, så att projektering ska 
kunna utföras likvärdigt och effektivt. 

Definitionen ska ge preciseringar och avgränsningar som blir ett stöd vid formulering av 
tillämpningsföreskrifter till plan- och byggförordningen (2011:338) och Teknisk 
specifikation för driftskompatibilitet, TSD, säkerhet i järnvägstunnlar (2008/163/EG). I 
TSD:n finns en definition av underjordiska stationer. Det finns dock behov av en vidare 
definition som täcker alla relevanta stationer. 

Bakgrund 

Järnvägar förläggs allt oftare under mark, särskilt i stadsmiljöer. Detta innebär också att 
stationer ibland förläggs i samma byggnadsverk som andra verksamheter, till exempel 
enstaka butiker eller i vissa fall större köpcentrum. Det har funnits en osäkerhet om 
vilken typ av byggnadsverk en undermarksstation är. Enligt definitionerna i plan- och 
bygglagen (PBL) (2010:900), kan en undermarksstation bedömas vara en ”byggnad”, 
men den kan också bedömas vara en ”annan anläggning”. Oftast har stationen bedömts 
vara en byggnad, och därmed har Boverkets byggregler, BBR (BFS 2011:26) tillämpats. 
Detta har vållat en del problem eftersom föreskriften inte är anpassad för förhållandena 
i undermarksstationer. Därför har det behövts omfattande avsteg, framför allt från 
kapitel 5, Brandskydd, vilket har försvårat projekteringen. 

Faveo Projektledning AB fick därför i uppdrag av Trafikverket att utreda områden där 
kravbilden är otydlig [1]. I uppdraget identifierades ett antal sådana områden, varav den 
viktigaste ansågs vara att undermarksstationer inte är tydligt definierade i 
lagstiftningen. Definitionerna kan tolkas som att en undermarksstation är en del av en 
spårtunnel, och därmed en ”annan anläggning”, men de kan också tolkas som att det är 
en ”byggnad”, som har ett gränssnitt mot tunneln vid plattformens ände. Gränssnittet 
hamnar då ibland mitt i ett utrymme. Det är olämpligt eftersom olika föreskrifter då ska 
tillämpas samtidigt. 
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Med utredningen som utgångspunkt hölls ett diskussionsmöte mellan Trafikverket, 
Transportstyrelsen och Boverket [2]. Mötet ledde till två viktiga slutsatser: 

• Det krävs en juridisk process för att slutgiltigt avgöra om en 
undermarksstation är en byggnad eller en annan anläggning 

• Transportstyrelsen och Boverket har inga invändningar mot att 
Trafikverket tills vidare utvecklar egna regler för undermarksstationer. 

Trafikverket kommer tills vidare att arbeta med förutsättningen att en 
undermarksstation inte är en byggnad. Denna tolkning stöds också av 
konsekvensutredningen för BBR 19 [7]. I stället är avsikten att skriva interna regelverk 
för undermarksstationer, med avseende på personsäkerhet. Trafikverket har inget 
bemyndigande att meddela föreskrifter för infrastrukturanläggningar. Detta 
bemyndigande har i stället Transportstyrelsen, i samråd med Boverket. De interna 
regelverken är endast Trafikverkets tolkning av lagstiftningen. Detta arbete kommer att 
presenteras i en rapportserie, varav denna är den första. 

Omfattning och avgränsningar 

Begreppet undermarksstation är relativt etablerat, men det är olyckligt valt eftersom det 
kan finnas stationer ovan mark som har samma problematik, med avseende på 
säkerheten för resenärer som befinner sig i stationen. Det är främst tre aspekter som 
påverkar säkerheten: 

• Vid brand kan brandgaser samlas och utgöra fara för personer som 
befinner sig utrymmet. 

• Omslutande konstruktioner begränsar fritt luftflöde, vilket innebär att 
tågens kolvverkan kan leda till samma typ av luftrörelser som i en 
tunnelmiljö. 

• Det är svårt att åstadkomma tillräckligt med utrymningsvägar utan 
nivåskillnader, som leder till säker plats enligt definitionen i BBR 

Avsikten med denna rapport är att översiktligt beskriva vad Trafikverket avser med 
begreppet undermarksstation för järnväg. De kommande regelverken kommer att 
innehålla en mer utförlig vägledning för hur gränssnitten bör utföras och tolkas. De 
gränssnitt som avses är dels undermarksstationens anslutningar mot spårtunnlar, dels 
anslutningarna mot verksamheter som vänthall, reseterminal1, köpcentrum etc. 

Arbetet omfattar i första hand utrymmen som är öppna för allmänheten och utrymmen 
som är nödvändiga för räddningstjänstens insats. Kraven som gäller säkerhet för 
personer som arbetar i teknikrum finns i Trafikverkets övriga regelverk samt i 
arbetsmiljölagen (1977:1160) med tillhörande föreskrifter. I det fortsatta arbetet kan det 
komma att ställas krav på teknikrummen om det är nödvändigt för personsäkerheten i 
intilliggande delar som är öppna för allmänheten. 
   

                                                            
1 Med begreppet avses inte spår- eller plattformsrummet 
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Förutsättningar 

Denna rapport har sin utgångspunkt i följande föreskrifter och regelverk: 

• Boverkets byggregler, BBR 20 (BFS 2011:26, med ändringar t.o.m. 
2013:14) 

• Trafikverkets tekniska krav Tunnel, TRVK tunnel 11 (Trafikverket, 
publikation 2011:087) [3] 

• Trafikverkets tekniska råd Tunnel, TRVR tunnel 11 (Trafikverket, 
publikation 2011:088) [4] 

• Personsäkerhet i järnvägstunnlar, BVS 1585.45, v 1.0. [5] 

• Personsäkerhet i järnvägstunnlar, Handbok för analys och värdering av 
personsäkerhet i järnvägstunnlar, BVH 585.30, v 2.0 [6]  
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Definitioner 

Definiton enligt TSD 

Den enda definition som har påträffats för undermarksstationer eller underjordiska 
stationer finns i TSD: 

I anslutning till denna anges i BVH 585.30 att gränssnittet mellan station och tunnel går 
vid plattformens ände. Som tidigare beskrivits finns behov av en vidare definition som 
täcker alla stationer med samma problematik avseende personsäkerhet. 

Ny definition 

Som definition av undermarksstation föreslås följande:  

Med skrivningen ”helt eller delvis omslutande konstruktioner” avses att de omslutande 
konstruktionerna signifikant påverkar personsäkerheten i plattformsrummet. Det 
innebär att stationen kan vara placerad ovan mark, helt eller delvis under mark eller i 
vatten. 

Skrivningen ”anslutande utrymnings- och tillträdesvägar” avser förbindelsevägar i och 
utanför byggnadsverket som används av resenärer och räddningstjänst vid utrymning 
och räddningsinsatser. Om utrymmena även innehåller andra typer av verksamheter 
kan krav för dessa verksamheter behöva tillämpas parallellt med Trafikverkets krav. Om 
det till exempel finns en butik i en vänthall kan BBR behöva tillämpas. 

Fortsättningsvis används begreppet ”plattformsrum” som benämning för ”trafikplats 
med resandeutbyte”. 

 
  

Underjordisk station: 
Station mellan tunnlar, under jorden, med delar som är öppna för allmänheten. 

Undermarksstation: 
En trafikplats med resandeutbyte med helt eller delvis omslutande konstruktioner 
som begränsar fritt luftflöde, samt anslutande utrymnings- och tillträdesvägar.  
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Typexempel 
Följande två typexempel är avsedda som vägledning för tolkning av definitionen.  

Typexempel A 

Stationen är placerad mellan spårtunnlar, och från plattformen finns det uppgång till 
det fria eller till ett utrymme ovan mark (till exempel reseterminal eller vänthall), 
figur 1. Plattformsrummet, trapphuset och ovanförliggande utrymmen utgör 
undermarksstationen. Gränssnittet mellan stationen och spårtunnlarna går vid 
plattformens båda ändar, enligt gränssnitt för spårtunnlar som anges i BVH 585.30. Det 
innebär att spårområdet intill plattformen tillhör undermarksstationen. 
Plattformsrummets gränssnitt är plattformsändarna respektive den avskiljande 
konstruktionen mot utrymnings- och angreppsvägar. 

 

Figur 1: Undermarksstation Typexempel A, med angränsande spårtunnlar och trapphus 
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Typexempel B 

Stationen är helt eller delvis placerad ovan mark och det finns en omslutande 
konstruktion, figur 2. Spåren medför att det är svårt att åstadkomma utrymningsvägar 
från plattformen utan nivåskillnader. Plattformsrummets gränssnitt utgörs av 
plattformsändarna och den avskiljande konstruktionen mot utrymnings- och 
tillträdesvägar. Utrymnings- och tillträdesvägarna kan utgöras av trapphus, gångbroar, 
gångtunnlar och plankorsningar för gående. 

 

Figur 2: Undermarksstation Typexempel B, station ovan mark med omslutande konstruktion 
   



 10  
   

   

 

Exempel - Befintliga anläggningar 
Station Triangeln – Citytunneln 

Station Triangeln är en station utan angränsade verksamheter och med trapphus som 
leder direkt till det fria. På plattformen finns det avskiljande konstruktioner vid 
trapphusen. Därför utgör också dessa gränssnitt mellan plattformsrummet och 
utrymnings- och tillträdesvägar. Gränssnitten mot tunnlarna går vid plattformens 
ändar, figur 3 och 4. 

Figur 3: Trapphus till det fria i Station Triangeln 
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Figur 4: Plattformsrummet i Station Triangeln 
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Station Stockholm Odenplan – Citybanan 

Station Stockholm Odenplan i Citybanan är belägen under Odenplans T-banestation. 
Stationen har en uppgång i den norra änden samt tre uppgångar i den södra delen som 
leder till ett gemensamt mellanplan. Vid samtliga uppgångar på plattformen finns en 
avskiljande konstruktion, som också utgör gränssnitt mellan plattformsrummet och 
utrymnings- och tillträdesvägar. 

Uppgångarna står i öppen förbindelse med mellanplan och biljetthall, och därför 
betraktas norra och södra uppgången som ett gemensamt utrymme. Vid den södra 
biljetthallen finns det en avskiljande konstruktion mot Tunnelbanestation Odenplans 
biljetthall. Från södra mellanplanet finns det även en uppgång till tunnelbanans 
plattform med en avskiljande konstruktion på mellanplanet.  

På plattformen finns det plattformsavskiljande partier mot spåren. Dessa uppfyller dock 
ingen brandteknisk klass, vilket innebär att dessa inte utgör något brandtekniskt 
gränssnitt. Gränssnitten mot tunnlarna går i stället vid plattformens ändar, figur 5 och 
6. 

Figur 5: Längdsnitt över Station Stockholm Odenplan – Citybanan, från söder 
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Figur 6: Station Stockholm Odenplan – Citybanan med kopplingar till tunnelbanan och 
omgivningen 
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Station Stockholms Södra 

Stationen är placerad delvis i marknivå med en biljetthall ovan mark i vardera änden av 
stationen. I biljetthallarna förekommer annan verksamhet, exempelvis butiker. På 
plattformen finns det avskiljande konstruktioner vid trapphusen. Därför utgör också 
dessa gränssnitt mot utrymnings- och tillträdesvägar. Gränssnitten mot tunnlarna går 
vid plattformens ändar. 

Figur 7: Nedgång till plattformen från biljetthallen 
 

 

Figur 8: Plattformsrummet på Stockholms Södra 
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Station Malmö Central – Citytunneln 

Den del av Malmö Central som tillhör Citytunneln är en station som ansluter till 
spårtunneln i södra änden och till det i fria i norra änden, figur 9. Från plattformen 
finns det totalt fyra trappschakt med en avskiljande konstruktion på plattformen som 
också utgör gränssnitt mellan plattformsrummet och utrymnings- och tillträdesvägar. 
Gränssnittet mot tunnlarna går vid plattformens ände. 

 

Figur 9: Plattformsrummet på Malmö Central  
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