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PM
Skyddsåtgärder Mora By

En riskbedömning genomfördes i samband med Säters kommuns arbete
med att ta fram en ny detaljplan kring järnvägen i Mora by (Sweco
2021). Detaljplanen togs fram som en följd av Trafikverkets arbete med
att öka kapaciteten och hastigheten på Dalabanan, genom att bland
annat förlänga mötesspåren i Mora by.

Förutom att kapaciteten och hastigheten på järnvägen kommer att öka
så kommer också järnvägsspår hamna något närmre befintlig
bebyggelse norr om järnvägen i Mora by.

De beräkningar som gjordes inom ramen för riskbedömningen visade att
individrisken ligger på acceptabla nivåer bortom cirka 30 meter från
järnvägen. Samhällsrisken bedömdes vara inom en acceptabel nivå.

En befintlig industrilokal där människor uppehåller sig stadigvarande
ligger på ett avstånd om cirka 17 meter från järnvägen. Risknivån på
detta avstånd bedömdes därmed vara på en oacceptabel nivå.

Åtgärder som syftar till att minska risken för påkörning av
industribyggnaden rekommenderades. Ett exempel på en sådan åtgärd
som föreslogs var att bygga en vall på norra sidan av järnvägen på
motsvarande sätt som föreslagits på södra sidan av järnvägen.

Av utrymmesskäl var det inte möjligt att bygga motsvarande skyddsvall
på norra sidan mellan järnvägen och industribyggnaden.

Trafikverket har av denna anledning tagit fram förslag på
riskreducerande åtgärder som redovisas i sin helhet i ett särskilt PM
med tillhörande ritningar (Trafikverket, 2022).

De viktigaste åtgärderna sammanfattas enligt nedan;

Plankorsningen slopas och ersätts med en GC-port.

Att bygga bort plankorsningen och standardhöjningen av banan medför
en stor reducering av riskerna för olyckor i Mora by. Även om en
urspårning skulle inträffa på banan närmast industribyggnaden så
minskar konsekvenserna för omgivningen då tågets rörelse begränsas
av GC porten.

Skyddsspåret kommer att kompletteras med skyddsräl

Vid en urspårning från banan närmast industribyggnaden kommer
skyddspåret (och dess skyddsräl) begränsa ett urspårat tågs rörelse mot
industribyggnaden.
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2022-03-17Marken och vägen närmast industribyggnaden ligger högre än spåret.
En 1,4 meter hög mur kommer att byggas mellan närmaste spåret och
industribyggnaden

Vid en urspårning med efterföljande utsläpp av exempelvis petroleum-
produkt begränsas spridning av vätska mot byggnaden. Detta minskar
också riskerna om en pölbrand skulle uppstå. Även muren som byggs
som ett L-stöd reducerar risken för en kollision mellan ett urspårat tåg
och industribyggnaden.

Ett vägräcke byggs mellan spår 1 och Industribyggnaden.

Vägräcket hindrar att ett vägfordon lämnar vägbanan och når järnvägen.

Ett plank mot eventuellt tappad last byggs mellan vägräcket och
stödmuren

Planket hindrar tappad last från att skada omgivningen.

Spåret närmast industribyggnaden kommer att ha en teoretiskt högsta
hastighet på 80 km/h. I verkligheten kommer hastigheten att vara lägre
troligen ca 30 km/h.

Det bör också noteras att vid urspårningar bedöms nästan samtliga
urspårningar (ca 87%) hamna inom 15 meter från järnvägen oavsett
hastighet (Fredén, 2001). För godståg bedöms ca 82% av alla
urspårningar hamna inom 5 meter från järnvägen, se Tabell 1.
Tabell 1. Avstånd från spår (m) efter urspårning. Tabellen är hämtad från Banverkets
rapport ”Modell för skattning av sannolikheten för järnvägsolyckor som drabbar
omgivningen” (Fredén, 2001).

Avstånd från spår (%) 0-1 1-5 5-15 15-25 >25 Okänt

Persontåg 69 16 2 2 0 12

Godståg 64 18 5 2 2 9

Givet den relativt låga hastigheten förbi den aktuella industribyggnaden
och föreslagna åtgärder bedöms sannolikheten vara mycket låg att ett
urspårat tåg skall kunna nå industribyggnaden.

Genomförs riskreducerande åtgärder enligt Trafikverkets förslag
(Trafikverket, 2022) bedöms risknivån från järnvägen ligga på en
acceptabel nivå för den planerade markanvändningen.

Vid pennan.
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