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1 INLEDNING 

Tyréns AB har på uppdrag av Samhällsbyggnadskontoret tagit fram detta utlåtande som en 

specifikation av vilka brandtekniska åtgärder som behöver beaktas vid byggande av en ny 

infartstunnel till undermarkgaraget till köpcentrumet Kringlan i Södertälje. 

1.1 SYFTE OCH MÅL 

Utlåtandet syfte är att beskriva de brandtekniska kraven som underlag för fortsatt projektering 

av infartstunneln. 

Målen är att kortfattat beskriva vilka aspekter som behöver beaktas vid projektering av tunneln, 

samt föreslå åtgärder för att tillgodose lagstiftningens kravnivå för det byggnadstekniska 

brandskyddet.  

1.2 ANLÄGGNINGSBESKRIVNING 

Befintligt garage omfattar två plan under mark. Garaget är publikt och utgör allmän parkering 

för köpcentrumet. Inom garaget finns även lastkaj för retur- och varuhantering. 

En ny infart är planerad till parkeringsgaraget från öster, som  ansluter till den norra delen av 

nuvarande lastfaret med en ny infartsramp mot garaget. Den nya infarten kommer att ha in- och 

utfartsanslutning från Västra Kanalgatan. Infarten kommer på sikt att ersätta den befintliga 

infarten som idag ansluter till lastfaret söderifrån via infarten vid Slussgatan. 

1.3 AVGRÄNSNINGAR OCH FÖRUTSÄTTNINGAR 

Detta brandtekniska utlåtande avgränsas till att behandla de brandtekniska kraven för 

utformningen av den nya infartstunneln.  

Kraven som ställs avgränsas till själva infarten. Krav på intilliggande byggnader och andra 

verksamheter hanteras inte direkt i detta utlåtande. Utlåtandet kommer dock att behöva 

revideras om utrymningsförutsättningarna skulle förändras in till det ovanliggande 

köpcentrumet.  

Utlåtandet beaktar befintligt garage och lastkaj med utgångspunkten att inte försämra 

möjligheterna för utrymning eller räddningsinsats. Utlåtandet förutsätter också att tidigare infart 

fortsatt kommer utgöra en möjlig utrymningsväg för personer nere i lastfaret och en möjlig 

insatsväg (till fots) för räddningstjänsten. Med den förutsättningen bedöms inga ytterligare 

följdkrav för utrymning eller räddningstjänstens insatsmöjligheter tillkomma i projektet. 

Utlåtandet förutsätter också att befintliga brandtekniska installationer i garaget och över lastkaj 

är i fortsatt funktion. 

1.4 TILLGÄNGLIGT UNDERLAG 

Som underlag för denna utlåtande har använts ritningsdokument tillhandahållet av 

Stadsbyggnadskontoret: 

• Relationsritning Br93-201G, Kv Tellus, Garageplan -1 del 1 

• Relationsritning Br93-202G, Kv Tellus, Garageplan -1 del 2 

• Relationsritning Br93-203G, Kv Tellus, Garageplan -1 del 3 

• Relationsritning Br93-101, Kv Tellus, Garageplan -2 

• Skiss Körspår Los-Los 

• Skiss Plan tunnel 
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2 MÖJLIGHET TILL UTRYMNING 

2.1 GÅNGAVSTÅND TILL UTRYMNINGSVÄG 

Från de publika delarna under mark ställs generellt krav på maximalt gångavstånd till 

utrymningsväg. Med installerad sprinkler i garage, lastkaj samt nyinstallation av heltäckande 

sprinkler i den ny infartstunneln kan gångavståndet till utrymningsväg tillåtas vara 40 meter. 

Nuvarande utformning av befintligt garage och lastkaj inkluderar två tillgängliga trapphus för 

utrymning, se Figur 1 samt utrymningsmöjlighet via infarten vid Slussgatan. Med en ny 

infartstunnel förutsätts att dessa fortsatt kan nyttjas som utrymningsvägar. Från infarten ska 

också finnas en utrymningsväg som ansluter till marknivå. 

Mätning utifrån ritningsunderlag har gjorts och föreslagen utformning bedöms ha ett 

gångavstånd inom infartstunneln som uppgår till ca 45 meter. Mätning utifrån befintlig 

relationsritning av garaget visar att gångavståndet från fastighetsgräns vid infarten är ca 35 

meter till närmaste utrymningsväg. Med dessa förutsättningar är det möjligt att uppfylla kraven 

på gångavstånd utan att behöva tillföra fler utrymningsvägar. 

 

Figur 1. Skiss av tillgängliga utrymningsvägar i förhållande till infartstunneln. Samt placering av befintligt brandvattenuttag. 

2.2 UTFORMNING AV UTRYMNINGSVÄG FRÅN INFARTSTUNNELN 

Vid infarten ska finnas en utrymningsväg som ansluter till marknivån. I utlåtandet förutsätts att 

det inte kommer finnas någon separation med vägg mellan in- och utfartsdelen av tunneln, som 

gör att det kan finnas behov av att ordna separata utrymningsvägar.  

Om infartstunneln avskärmas mot in-/utfarten med en heltäckande port ska det finnas separat 

gångdörr i porten. Om infartstunneln utformas med en deltäckande port ska det finnas en 

gångdörr intill porten.  

Dörr i utrymningsväg ska uppfylla minimimått fri bredd 0,80 m (när dörren är uppställd i 90°) 

samt fri höjd 2,00 m.  

Dörr i utrymningsväg ska utformas utåtgående och vara öppningsbar från insidan utan nyckel 

eller annat verktyg. Det ställs inte heller något krav på att dörren behöver tillåta återinrymning. 

Om infartstunneln utformas med en port, ska denna placeras i anslutning till mynningen där 

infartstunneln ansluter till marknivån. Detta framförallt för att undvika att fordon kan köras ner 

och ställas upp inne i nerfartstunneln.  
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3 YTSKIKT OCH BÄRVERK 

Inom infartstunneln ställs krav på ytskikten.  

Material och ytskikt i tak och väggar ska utföras med ytskiktsklass i lägst B-s1,d0 på underlag 

A2-s1,d0 eller beklädnad i klass K210/B-s1,d0.  

Cellplast i konstruktioner kan användas om dessa är helt inneslutna av annan icke brännbar 

konstruktion. Beakta särskilt om cellplast kommer användas i någon del av konstruktionen. 

Frilagd cellplast får inte förekomma. 

Bärverk ska utföras i brandteknisk klass R 60. 

4 BRANDTEKNISKA INSTALLATIONER 

4.1 SPRINKLER 

Det befintliga garaget och lastkajen är försedda med en sprinkleranläggning. För att undvika att 

det behöver projekteras och byggas en brandcellsgräns i fastighetsgränsen mellan lastfaret och 

den nya infarten ska även infartstunneln förses med heltäckande sprinklerinstallation. 

Infartstunneln förses med automatiskt sprinklersystem verifierat enligt SS-EN 12845. 

Verksamheten som infartstunneln ansluter till omfattar dels ett större garage i flera plan samt 

dels en lång lastkaj med omfattande retur- och varuhantering med lastbilstransporter. 

Sprinklerinstallationen med befintlig riskklass förutsätts vara korrekt utförd utifrån rätt 

ingångsvärden. Dimensionering av sprinklerinstallationen i nerfartstunneln kan därför utföras i 

motsvarande riskklass som den befintliga sprinklerinstallationen, alternativt lägst riskklass OH3. 

Den översta delen av infartstunneln bedöms vara möjlig att nå från ett ytläge för 

räddningstjänsten och därför kan det vara möjligt att utforma tunneldelen som ligger närmast 

infarten med ett undantag från krav på sprinkler. Om infarten inte kan utföras med heltäckande 

sprinkler hela vägen ut till mynningen på grund av t ex vinterklimat ska dock alternativen 

utredas. Avståndet närmast infarten som kan vara möjligt att undanta behöver beslutas i samråd 

med räddningstjänsten innan projektering görs klart av sprinklerinstallationen.  

4.2 BRANDGASVENTILATION 

För att upprätthålla den nuvarande utformningen av brandgasventilationen för lastfaret med 

lastkaj och garage, ska den nya infartstunneln ge motsvarande möjlighet till brandgasventilation.  

Möjlighet till brandgasventilation via ny infartstunnel innebär via en helt öppen tunnel eller via 

fordonsportar.  

Något behov av separata luckor eller motsvarande för infartstunneln bedöms inte finnas. 

4.3 BRANDVATTEN 

Befintligt garage har ett system med trycksatt brandvattenuttag. Placeringen av 

brandvattenuttaget i den nordöstra delen av lastfaret, vid nya garagerampen i närheten av 

infartstunnelns anslutning, framgår av Figur 1.  

Den ny infartstunneln bedöms inte medföra något ytterligare behov av brandvattenuttag för 

räddningstjänsten. 

4.4 VÄGLEDANDE MARKERING OCH NÖDBELYSNING 

Utrymningsvägen mot tunnelmynningen ska förses med vägledande markeringar i anslutning till 

gångdörrar och vid eventuella riktningsförändringar. Vägledande markeringar ska utföras enligt 

standard SS-EN 1838. 

Infartstunneln ska förses med nödbelysning, då den utgör utrymningsväg från garaget. 

Nödbelysningen ska möjliggöra utrymning även vid strömavbrott och ska vid brand fylla sin 

funktion i de delar av byggnaden som inte är i brandens omedelbara närhet.  
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Vägledande markering och nödbelysning ska utföras med minst 60 minuters batteribackup. 

5 RÄDDNINGSTJÄNSTENS INSATSMÖJLIGHETER 

Räddningstjänstens möjlighet att göra en räddningsinsats i garaget eller lastkaj säkerställs 

genom befintlig tillgänglighet via de båda utrymningstrapphusen samt nya och gamla infarten.  

I de fall då en brand inte uppkommer i närheten av infartstunneln kan det finnas möjlighet att 

köra in räddningsfordon i anläggningen. I övrigt antas att insats kommer ske från utsidan eller 

via invändiga trapphus. 

Sprinklerinstallationen och tillgång till trycksatt brandvattenledning bedöms kunna ge 

räddningstjänsten förutsättningar för en insats som motsvarar dagens utformning. 

Infartstunneln bedöms därmed inte tillföra oacceptabla risker. Vid fortsatt projektering bör 

strategi för räddningstjänstens insats förankras gemensamt med räddningstjänsten. 

6 SAMMANFATTNING AV KRAV FÖR INFARTSTUNNEL 

Krav på utformningen av det byggnadstekniska brandskyddet för infartstunneln sammanfattas 

nedan: 

• Utrymningsvägar, se avsnitt 2.2. 

• Ytskikt och bärverk, se avsnitt 3. 

• Sprinkler, se avsnitt 4.1. 

• Vägledande markeringar och nödbelysning, se avsnitt 4.4 


