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PMKompletterande utredning
avseende urspårning vid näraliggande bebyggelse
Bakgrund och syfte
Stockholmsstad har tagit fram en detaljplanför del av fastigheternaBjurö 1 och Farsta2:1 i
stadsdelenFarsta/1/. Syftet med detaljplanenär att komplettera Farstastrand med cirka 90
lägenheteri flerbostadshus,samt att möjliggöraför ett parkeringshussom delsskafungera
som infartsparkeringoch delsförsörja närområdetstillkommandebostäder.
Områdetför det nya parkeringshusetangränsardirekt mot bl.a. Nynäsbanan.Somunderlagtill
granskningshandling
av detaljplanenhar Brandskydds
laget ABupprättat en fördjupad
riskanalysavseendebl.a. risker förknippademed tågtrafiken /2/.
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Planförslagetmedgerparkeringshussom närmast15 meter från Nynäsbanan(mätt från
närmastespårmitt). Utifrån den fördjupaderiskanalysengörsbedömningenatt avstegetfrån
rekommenderatbebyggelsefrittområdepå 30 meter föranledervissasäkerhetshöjande
åtgärderför skyddmot olyckamed farligt godspå järnvägen.Utifrån föreslagen
markanvändningoch resultatet av riskanalysenbedöms det dockinte vara rimligt att ställa
krav på åtgärdersom skyddarmot urspårning.
Trafikverketframför i granskningsyttrande/3/ att vid bebyggelseinom 30 meter från närmaste
spårmitt är en viktig fråga i sammanhangetatt säkerställa att säkerhetenför passagerarei en
tågvagnvid en eventuellurspårningsäkerställsi t illräckligt omfattning. Trafikverkethänvisar
till att i liknandefall har behovetav kollisionsdämpandeåtgärdermellanbyggnadoch spår
särskiltutretts, vilket ävenbör görasi detta fall. Trafikverketanseratt det byggnadsfria
avståndetbehöverdiskuterasytterligare innan de kan anseatt 15 meter mellan byggnadoch
spår är lämpligt.
Syftet med dennahandlingär att ge en fördjupad bild avseendehur planeradny bebyggelse
bedömspåverkasäkerhetenför passagerarepå Nynäsbananvid urspårning.

/1/

Detaljplanför fastigheternaBjurö 1 och Farsta 2:1 i stadsdelenFarstastrand,(SDp2016-16239),
Granskningshandling,
daterad2017-03-28

/2/

Riskanalys– del av Farsta2:1, Stockholm,BrandskyddslagetAB,Granskningshandling,
daterad
2017-01-25

/3/

Granskningsyttrande
– Detaljplanför flerbostadshusvid Normarksvägenoch parkeringshusvid
Magelungsvägen
och Ågestabrovägi stadsdelenFarsta Strand(ÄrendenrTRV2017/33687),
Trafikverket,daterad2017-04-25
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Förutsättningar
Nynäsbanangår mellan Älvsjöoch Nynäshamnoch passerar utmed planområdet,se figur 1.

Figur1. Situationsplanför parkeringshuset(källa planbeskrivningtill /1/).
Förhöjdkantbalk på järnvägsbro,se figur 2
Betongräckepå gång-och cykelväg,se figur 3
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Påden aktuellasträckanbestår bananav två spår.Spåretnärmastplanområdetär västgående.
Minsta avståndetmellan parkeringshusoch närmastespårmitt är 15 meter. Järnvägenligger
högre än planområdet.
Straxvästerom planområdetpasserarNynäsbananpå bro över Ågestabroväg(sefigur 1). På
bron är spårenutrustademed förhöjd kantbalkpå respektivesidasamt mellan spåren.
Kantbalkarnautgör urspårningsskydd
som syftar till att begränsakonsekvensernaav en
urspårningpå bron. Denförhöjda kantbalkenlöper fram till i höjd med föreslagenbebyggelse
(se rödstreckadlinje i figur 1). Utmed dennasträcka är järnvägendessutomutrustad med
räcke(dockej dimensioneratför urspårning),se figur 2.
Vidareösterut har spåreninget urspårningsskydd.
Där Nynäsbananpasseraröver
tunnelbanetunnelnsmynningfinns ett enklareräcke(ej dimensioneratför urspårning),se figur
3 och figur 4.
Mellan planområdetoch järnvägengår en gång-och cykelvägparallellt med spåren,se figur 1.
Över Ågestabrovägsamt över tunnelbanangår gång-och cykelvägenpå fristående
brokonstruktioner.Där avståndettill byggnadär som kortast är det är ett mellanrumpå ca 5,5
meter mellan järnvägenoch gång-och cykelbanan(mätt från närmastespårmitt). Gång-och
cykelbronöver Ågestabrovägär utrustad med avåkningsräcke,se figur 2. Gång-och cykelbron
över tunnelbananär utrustad med betongräckepå båda sidor, se figur 3 och figur 4.
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Figur2. Bild tagen österut på gång-och cykelvägöver Ågestabroväg.Planområdetill högeri
bild.

Figur3. Bild tagen österut på gång-och cykelvägmellan bro över Ågestabrovägoch bro över
tunnelbanan.Planområdetill höger om bilden.
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Figur4. Bild tagen västerutpå gång- och cykelvägstrax öster om bro över tunnelbanan.
Planområdetill vänsteri bild.
Det är endastutmed en sträckapå ca 25 meter som varken järnvägeneller gång-och cykelväg
är utrustademed någonform av avåkningsskydd.
Pådennasträckagår järnvägenpå banvall
och planområdetliggerca 2-3 meter lägreän spårområdet. Gång-och cykelvägenliggerknappt
en meter lägre än järnvägen,se figur 3.
Hastighetsbegränsning
på Nynäsbananär 140 km/h för pendeltågoch 100 km/h för godståg.
Närhetentill stationenFarstastrand innebärdock att åtminstonependeltågenhar en lägre
hastighetutmed den aktuellasträckan.
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Kompletterande utredning trafikantsäkerhet
Planeratnytt parkeringshusinnebäravstegfrån LänsstyrelsensrespektiveTrafikverkets
rekommenderadebebyggelsefriaområde på minst 30 meter från järnväg(mätt från närmaste
spårmitt). Markparkeringkan dockenligt Länsstyrelsensriktlinjer tillåtas inom detta avstånd
/4/.
Parkeringshusetkommer att dimensionerasmed hänsyntill riskenför urspårningutifrån
gällandekravställningför dimensioneringav konstruktioner i anslutningtill järnvägsspår,se
krav enligt SS-EN1991-1-7:2006(Eurokod1-7). Utformningeninnebäratt risker för tredje man
hanteras.Riskenför tredje man har ocksåstuderatsi en separatriskanalys/2/. Eftersom
dimensioneringav konstruktioneri anslutningtill järnvägsspårreglerasenligt Eurokod1-7 bör
det ej särskiltspecificerassom planbestämmelsei detaljplan.

/4/

Riktlinjerför planläggningintill vägaroch järnvägardär det transporterasfarligt gods,Fakta
2016:4,LänsstyrelsenStockholm,2016-04-11
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När det gällertrafikanter bedömsden största risken föreliggaför personerpå plattformar.
Dessavistasoskyddadenära spåren.Störstrisk för resenäreri tåg bedömskollisionmed
plattform vara.Detta beror på att plattformarna är spårnärakonstruktioneroch att tåg
passerarett relativt stort antal plattformar under en resa.Det innebäratt sannolikhetenför
kollisionmed plattform är betydligt större än för kollisionmed det planeradeparkeringshuset.
Utifrån figur 1 går att utläsaatt det är enbart utmed ca 40 meter som avståndettill planerad
bebyggelseunderstiger30 meter.
I riskanalysen/2/ utförs frekvensberäkningaravseende olycksriskenurspårning.Beräkningarna
utförs utifrån metodik som presenterasi Trafikverkets rapport Modell för skattningav
sannolikhetenför järnvägsolyckorsom drabbar omgivningen/ 5/ samt i UICCode777-2R / 6/ .
UICCode777-2R utgör underlagtill Eurokod1-7. Frekvensberäkningarna
omfattar bl.a.
beräkningav sannolikhetenatt ett urspårattåg kolliderar med en byggnadberoendeav
avståndetmellan spåroch byggnadsamt hastighetsbegränsningpå järnvägen.I
sammanvägningen
av risknivåbeaktasutformningenav området närmastspårsamt
nivåskillnadenmellan järnvägoch planområde.I sammanvägningenav risknivåtas även
hänsyntill ett worst casescenarioför urspårningsom ej är kopplat till beräkningsmetodikeni
/6/. Hänsyntas ej specifikttill befintliga fysiska barriärer.
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Enligtavsnitt Förutsättningarovan är det endastutmed en sträckapå ca 25 meter som varken
järnvägeneller gång-och cykelvägär utrustademed någonform av avåkningsskydd.
Vid en
urspårningpå bron över Ågestabrovägbedömsbefintligt urspårningsskydd
(förhöjd kantbalk)
medföra en kraftig reduceringav sannolikhetenför att en eller flera tågvagnarlämnar
spårområdet.Vid en urspårningutmed tunnelbanetunnelns mynningbedömsbefintliga
betongräckenutmed gång-och cykelbananmedföramotsvarandereduceringav sannolikheten
för att en eller flera tågvagnarriskeraratt lämnaspårområdetoch hamnainom planområdet.
Vid en urspårningöster om tunnelbanetunnelnutgör tunnelbananssträckningi tråg en kraftig
fysiskbarriär som förhindrar att en eller flera tågvagnarhamnarinom planområdet.
Sammantagetgörsbedömningenatt föreslagenny bebyggelseliggerskyddadmed avseende
på en urspårningpå Nynäsbanan.Planeradbebyggelse
struktur samt befintliga fysiskabarriärer
medför att det skullekrävasen urspårningpå det närmastespåret som sker i stort sett direkt
västerom tunnelbanemynningenför att det över huvud taget skavara fysisktmöjligt att en,
eller flera tågvagnarkolliderar med planeradbebyggelse.Avståndetfrån närmastespårmitt
och släntenner mot planområdetär ca 10 meter. Enligt frekvensberäkningarna
som redovisasi
riskanalysen/2/ innebäraktuell hastighetsbegränsn
ing på Nynäsbananatt sannolikhetenatt
en tågvagnhamnarlängreän 10 meter från spårmitt vid en urspårningendastär 2 % (värdet
gäller för persontåg,hastighetenför godståginnebär att sannolikhetenför motsvarande
scenarioär < 1 %).
Utifrån ovanståendebeskrivningav aktuellaförutsättningar utmed den aktuellasträckandär
Nynäsbananpasserardet aktuellaplanområdetgörsbedömningenatt föreslagenbebyggelse
har ingen,eller mycket begränsad,påverkanpå säkerheten för passagerarei en tågvagnvid en
eventuellurspårning.

/5/

Modell för skattningav sannolikhetenför järnvägsolyckorsom drabbaromgivningen,Sven
Fredén,BanverketBorlänge,2001

/6/

Structuresbuilt over railway lines – Construction requirementsin the track zone
(UICCode777-2R),InternationalUnion of Railways, 2nd edition September2002
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