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Sammanfattning
Roslagsbanan är idag en stor fysisk och visuell barriär i centrala Täby.
En upphöjning av Roslagsbanan på bro, eller nedsänkning i tunnel,
skapar möjligheter för Täby kommun att utveckla en sammanhängande stadskärna och på så sätt öka tillgängligheten till målpunkter,
öka tryggheten och skapa en inbjudande stadsmiljö.
Syftet med denna studie är att på en översiktlig nivå utreda den
tekniska genomförbarheten för en upphöjning av Roslagsbanan genom
Täby stadskärna mellan stationerna Roslags Näsby och Viggbyholm.
Tre alternativ på järnvägsbro utreds:




Alternativ 1: Bro över hela sträckan.
Alternativ 2: Bro över ÅVA-området, i markläge i Täby centrum
och bro genom Täby galoppfält.
Alternativ 3: Bro över ÅVA-området och Täby centrum,
markläge vid passage av Täby galoppfält.

Syftet är även att studera förutsättningarna för en tunnelförläggning
av Roslagsbanan på motsvarande befintliga sträcka. Schablonmässiga
kostnadsberäkningar tas fram för en upphöjning respektive tunnelförläggning av Roslagsbanan. En översiktlig riskbedömning görs för
Roslagsbanan på bro avseende buller och vibrationer, elektromagnetiskt fält samt risk och säkerhet. Målsättningen med studien är att öka
kunskapen om alternativens tekniska genomförbarhet.
Samtliga tre alternativ för upphöjning av Roslagsbanan bedöms vara
möjliga att genomföra. Ur ett tekniskt perspektiv förordas alternativ 3
som går på bro över ÅVA-området och Täby centrum samt markläge
vid passage av Täby galoppfält. I alternativ 3 ansluter den nya järnvägsbron till den befintliga Roslagsbanan på ett bra sätt. Spårgeometrin medger för den nya bron att komma ner till marknivå innan
järnvägs- och vägbron som går över Bergtorpsvägen, mellan

stationerna Galoppfältet och Viggbyholm, vilket alternativ 1 och 2 inte
medger. Alternativ 3 är även att förorda ur ett kostnadsperspektiv
eftersom byggherrekostnader och entreprenadkostnader bedöms vara
lägre än i de andra studerade alternativen. Om alternativ 1 och 2 ändå
är intressanta att gå vidare med behöver bland annat fördjupade
studier göras över möjliga lösningar avseende spårgeometri vid
Roslagsbanans passage över Bergtorpsvägen.
I detta skede bedöms tunnelalternativet där Roslagsbanan förläggs i en
tunnel i befintlig sträckning vara svårt att genomföra, på grund av alla
befintliga konstruktioner under mark. En nedgrävning av Roslagsbanan
är en betydlig dyrare lösning än en upphöjning. Om en tunnelförläggning av Roslagsbanan ändå är intressant att gå vidare med behöver
alla konstruktioner som finns nedgrävda i marken i Täby centrum
lokaliseras och en spårdragning som uppfyller alla tekniska krav
behöver studeras i detalj. Alternativt kan en annan sträckning för ett
tunnelalternativ utredas.
Konsekvenserna av en upphöjd Roslagsbana har översiktligt studerats
avseende skillnader i ljud och vibrationer, elektromagnetisk samexistens (EMC) samt risk och säkerhet jämfört med dagens markförlagda
bana. En upphöjning av Roslagsbanan lyfter ljudkällan från marken
vilket innebär att ljudutbredningen når längre från spåren än tidigare.
Den ökade ljudutbredningen kan dock reduceras markant med spårnära skärmar. Med bullerdämpande åtgärder på järnvägsbron kan
bullerpåverkan i området bli mindre än idag och därmed även uppfylla
gällande riktvärde och mål. Med rätt dimensionering av fundament och
pelare kan risken för störande vibrationer och stomljud minimeras.
Den statiska elektromagnetiska strålningen bedöms inte påverka
omgivningen signifikant vid en upphöjning av Roslagsbanan. För
eventuella växelfält som kan uppkomma kan det ha en viss betydelse
eftersom människor som vistas under bananläggningen kommer
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närmare strålningskällan än annars. Detta behöver noggrannare
analyseras.
En upphöjd Roslagsbana bedöms leda till ökade risker för till exempel
fall från plattform/upphöjd station och att Räddningstjänstens insats
och evakuering av personer försvåras. Å andra sidan bedöms en
upphöjning leda till riskreducering till exempel avseende minskat
spårspring på grund av svårare åtkomst/tillgänglighet. Inga risker har
framkommit som ur ett riskperspektiv bedöms omöjliggöra en
upphöjning av Roslagsbanan genom Täby stadskärna.
I fortsatta utredningar av en upphöjd Roslagsbana genom Täby
stadskärna behöver ett möjligt genomförande utredas. Detta omfattar
bland annat produktionsplanering, ersättningstrafik, vägtrafik, gångoch cykeltrafik, brokonstruktion med mera.
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1

Bakgrund

Roslagsbanan är idag en stor barriär i centrala Täby. Täby kommun har
som mål att skapa en rumsligt sammanhållen stadskärna som ger
förutsättningar för ett gott stadsliv för alla. För att skapa en
utformning som stärker de stadsmässiga kvaliteterna i området och
minskar barriäreffekterna har ÅF på en översiktlig nivå studerat en
upphöjning av Roslagsbanans Österskärslinje mellan stationerna
Roslags Näsby och Viggbyholm samt studerat en tunnelförläggning av
banan på motsvarande sträcka. Planeringsperspektivet är år 2050.
Uppdraget omfattar:
•

Översiktlig utredning av den tekniska genomförbarheten för en
upphöjning av Roslagsbanan genom Täby stadskärna mellan
stationerna Roslags Näsby och Viggbyholm. Tre olika alternativ
på järnvägsbro utreds:
•
•
•

1.1

Syfte och mål

Uppdraget syftar till att på en översiktlig nivå utreda den tekniska
genomförbarheten för en upphöjning av Roslagsbanan genom Täby
stadskärna mellan stationerna Roslags Näsby och Viggbyholm samt att
studera förutsättningarna för en tunnelförläggning av Roslagsbanan på
motsvarande sträcka. Målsättningen är att öka kunskapen om alternativens tekniska genomförbarhet. Utredningen kommer att vara
underlag till beslut om fortsatt arbete.

1.2

Avgränsning

Uppdraget omfattar en utredning av upphöjning respektive tunnelförläggning av Roslagsbanan på sträckan genom Täby centrum mellan
Roslags Näsby och Viggbyholm, se figur 1.

Alternativ 1: Bro över hela sträckan.
Alternativ 2: Bro över ÅVA-området, i markläge i Täby
centrum och bro genom Täby galoppfält.
Alternativ 3: Bro över ÅVA-området och Täby centrum,
markläge vid passage av Täby galoppfält.

•

Grov skiss på en möjlig utformning av en upphöjd station vid
Täby centrum och Galoppfältet.

•

Översiktlig sträckningsstudie för en tunnelförlagd Roslagsbana.

•

Schablonmässiga kostnadsberäkningar för en upphöjning av
Roslagsbanan och en tunnelförläggning.

•

Översiktlig riskbedömning: buller och vibrationer,
elektromagnetiskt fält samt risk och säkerhet.

Figur 1. Utredningens geografiska avgränsning. Källa: ÅF
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Utredningsarbetet görs på en översiktlig nivå. I utredningen av en
tunnelförläggning utreds förutsättningarna. Roslagsbanans upphöjning
studeras mer ingående och den tekniska genomförbarheten för tre
alternativ redovisas. För både upphöjning och tunnelförläggning
redovisas schablonmässiga kostnader.
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2

Roslagsbanan på bro

I detta kapitel beskrivs förutsättningar och teknisk genomförbarhet av
en upphöjning av Roslagsbanan på en järnvägsbro genom Täby stadskärna mellan stationerna Roslags Näsby och Viggbyholm. Tre alternativ
har studerats:
•
•
•

Alternativ 1: Bro över hela sträckan.
Alternativ 2: Bro över ÅVA-området, befintlig nivå i Täby
centrum och bro över galoppfältet.
Alternativ 3: Bro över ÅVA-området och Täby centrum,
markläge i passage av galoppfältet.

I studiens inledning utreddes endast alternativ 1. För att redovisa en
bredare kostnadsbild visas även två alternativ där järnvägen inte går
på bro över hela sträckan.

2.1

Spårgeometri

Ungefärliga spår- och brolängder för alternativen redovisas i tabell 1.
Tabell 1. Ungefärliga bro- och spårlängder.

Alt. 1 [m]
Bro hela
sträckan
Total spårlängd
Längd långa bron

2 813
2 479

Alt. 2 [m]
Bro ÅVAområdet och
galoppfältet
2 813
1 976

Alt. 3 [m]
Bro ÅVAområdet och
Täby centrum
2 813
1 734

Längd andra
broar (GC under
Bergtorpsvägen)

15

15

85

Spår på befintlig
mark, eventuell
markförstärkning

319

822

994

I figur 2, 3 och 4 redovisas plan- och profilritningar för alternativen (se
även bilaga 1).
I samtliga tre alternativ börjar Roslagsbanans stigning upp på bro efter
växlarna vid centralbron som ligger mellan stationerna Roslags Näsby
och Täby centrum. Den befintliga planskilda korsningen mellan
Roslagsbanan och Centralvägen behålls. En tidigare stigning innebär en
mer komplex lösning genom att den planskilda korsningen liksom
växlar och spår vid Österskärslinjen samt Kårstalinjens delning påverkas. Ungefärliga lägen för stationerna Täby centrum och Galoppfältet behålls. I Täby centrum ligger stationen i anslutning till en bussterminal vilket skapar en viktig bytespunkt för kollektivtrafiken. I
samtliga alternativ lutar plattformarna inte mer än 2.5 ‰.
Utifrån ett spårgeometriskt perspektiv är alternativ 3 det bästa alternativet. I alternativ 3 ansluter den nya järnvägsbron till den befintliga
Roslagsbanan på ett bra sätt. Spårgeometrin medger för den nya bron
att komma ner till marknivå innan järnvägs- och vägbron som går över
Bergtorpsvägen, mellan stationerna Galoppfältet och Viggbyholm. Vid
stationen Galoppfältet behöver befintlig mark schaktas cirka 1-2 meter
på en cirka 200 meter långa sträcka.
Alternativ 1 bedöms avseende spårgeometri vara det näst bästa
alternativet. Till skillnad från alternativ 3 så hinner Roslagsbanans bro
inte komma ner till marknivå innan järnvägs- och vägbron som går
över Bergtorpsvägen. För att klara av spårgeometrin i alternativ 1
behöver en bro uppföras över den befintliga järnvägs- och vägbron,
det vill säga en bro anläggs över en annan bro. Även i alternativ 2 så
hinner Roslagsbanans bro inte komma ner till marknivå innan järnvägs- och vägbron som går över Bergtorpsvägen. Utifrån ett spårgeometriskt perspektiv bedöms alternativ 2 vara det sämsta alternativet
eftersom järnvägen går upp och ner ett flertal gånger på sträckan
vilket inte är optimalt.
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Figur 2. Alternativ 1 – bro över hela sträckan. Källa: ÅF.

Figur 3. Alternativ 2 – bro ÅVA-området – marknivå Täby centrum – bro Täby galoppfält. Källa: ÅF.

8

Figur 4. Alternativ 3 – Bro ÅVA-området – bro Täby centrum – marknivå Täby Galoppfält. Källa: ÅF.

2.1.1

Fortsatt arbete

Vid fortsatta studier av alternativ 3 behöver profilen för Galoppfältets
plattform utredas på en mer detaljerad nivå för att identifiera det
optimala läget utifrån spårgeometri och för att undvika onödiga
schaktarbeten.
Vid fortsatta studier av alternativ 1 och 2 behöver fördjupade studier
göras av Roslagsbanans passage över Bergtorpsvägen. För att klara
spårgeometrin i den punkten kan olika typer av lösningar studeras, till
exempel möjlighet till kortare plattformar (i alternativen utreds 180
meter långa plattformar), flytt av Galoppfältets station västerut, sänkt
hastighet och ändrad spårgeometri mellan stationerna Täby centrum
och Galoppfältet.

2.2

Brokonstruktion

Den föreslagna lösningen att höja upp Roslagsbanan genom Täby på
en bro innebär en konstruktionslösning som förekommer på flera håll i
Stockholms län. Ur ett konstruktionstekniskt perspektiv är lösningen
inte avancerad. Vilken typ av bro eller broar som kan komma att vara
aktuella för sträckan beror på vilket syfte de ska fylla. Sträckan för
upphöjningen är lång och broarna behöver uppfylla flera olika kriterier.
Byggnationen kan variera i både material och konstruktionstjocklek.
Om enhetlighet önskas så är det möjligt att göra betongbroar över hela
sträckan. Detta är även att föredra utifrån ett ekonomiskt perspektiv.
Ur kvalitetssynpunkt bör samverkan mellan konstruktionernas olika
delar och de omkringliggande miljöerna ses över. En genomtänkt
lösning kan få brokonstruktionen och omkringliggande verksamheter
att fungera som en helhet. De utrymmen som en brokonstruktion ger
upphov till kan nyttjas så att nyttan av upphöjningen maximeras, se
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exempel i figur 5 och 6. En upphöjning av Roslagsbanan bidrar till en
mer effektiv markanvändning och kan även vara gynnsamt för landskapet och det visuella intrycket av området.
Flera olika varianter på brolösningar med olika material och spännvidder är möjliga. I detta skede ges ett konkret broexempel i form av
betongbroar, som är den vanligast förekommande brotypen, på hela
sträckan. Bron behöver delas upp i sektioner om cirka 600 meter för
att minska rörelser i bron till följd av temperaturförändringar. Det går
att göra längre etapper men det ger mer komplicerade övergångszoner
som bör undvikas.
För brostöd finns det i huvudsak två varianter att välja mellan för
underbyggnaden, antingen två smalare pelare eller en bredare pelare,
se figur 7 och 8. En bredare pelare ger större frihet i utformning, både
gällande yta och estetik. Alternativet med en pelare kan dock resultera
i mer armering.

Figur 5. South Quay DLR station London. Källa: Londonrum, 2016.

Spännvidden mellan stöd föreslås vara 20 meter för att undvika spännarmerade broar och för att uppnå en tillräcklig konstruktionstjocklek.
Den spännvidden ger också utrymme för passager under bron. Om det
finns sträckor där större passager önskas finns möjlighet att
konstruera en samverkanbro med stål och betong.
Brons bredd beror på till stor del på de krav som spår behöver uppfylla, bland annat säkerhetsavstånd. Vid stationerna kan samma tvärsektion användas som för bron, se figur 9 och 10, men där plattformarna anläggs måste ytan armeras och bäras av plattan. Konstruktionen
har anpassats efter tåg- och spårförutsättningar, bland annat avseende
avstånd mellan tågdörrar och plattform. Storleken på plattformen
beror på bland annat antal resenärer och har inte utretts inom ramen
av denna studie. I samband med att stationerna byggs kommer troligtvis också hissar, biljetthall med mera att byggas. Strukturerna för
dessa kan även nyttjas för att bära upp plattformen.
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Figur 6. London Bridge train station. Källa: Networkrail, 2016.

Figur 7. Underbyggnad bro – två pelare.
Källa: ÅF.

Figur 8. Underbyggnad bro – en
pelare. Källa: ÅF.

Figur 10. Underbyggnad station – en pelare. Källa: ÅF.

2.2.1

Fortsatt arbete

I det fortsatta arbetet bör placering av de större passagerna utredas.
Därefter är det möjligt att utreda vilken typ av bro som är lämpligast
på olika sträckor.

Figur 9. Underbyggnad station – två pelare. Källa ÅF.
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3

Roslagsbanan i tunnel

I detta kapitel beskrivs förutsättningarna för att förlägga Roslagsbanan
i tunnel genom Täby stadskärna utifrån ett tekniskt perspektiv.
Sträckan är den samma som för bro alternativen, från Roslags Näsby
station till Viggbyholms station.

Berget längs den aktuella sträckan består av granit och gnejs, se figur
11. De större svaghetszonerna (inklusive bergartsgränser) skär den
studerade tunneln vinkelrätt vilket är gynnsamt för tunneldrivning.
Bergskärningarna innebär att injektering krävs för tätning av betongtunneln. Berget bedöms vara av generellt god kvalitet, förutom vid
svaghetszonerna, för byggande av tunnlar. Troligtvis krävs injektering
av berget längs hela tunnelsträckan.
Det uppskattade och uppmätta avståndet till berg längs den aktuella
sträckningen (Roslagsbanans befintliga sträckning) varierar. Jordskiktet varierar mellan 0–5 m, se figur 12. Det innebär att betongtunneln för Roslagsbanan till största del behöver förläggs i jord med
undantag av lokala svackor (förmodade svaghetszoner) på 10-20
meter vid galoppbanan där tunneln kan gå i berg. På grund av markförutsättningarna krävs sannolikt pålning på de sträckor där
betongtunneln går i jord.

Figur 11. Berggrundens utbredning. Källa: SGU, 2017.
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Figur 12. Uppskattat djup till berg. Källa: SGU, 2017.

I figur 13 redovisas en typsektion för tunnel. Arean för tvärsektionen
är cirka 50-65 m2.

3.1.1

Fortsatt arbete

I det fortsatta arbetet behöver alla konstruktioner som finns nedgrävda
i marken i Täby centrum lokaliseras. Konstruktionerna, däribland
tunnlar och tråg som har tillkommit för anslutningar etcetera, bedöms
begränsa möjligheten till att förlägga Roslagsbanan i tunnel genom
Täby stadskärna. För spåren finns en begränsning i maxlutning på 30
promille vilket innebär att banan måste komma långt ner i marken för
att kunna undvika nuvarande betongkonstruktion under Stora
Marknasvägen.
Om det är möjligt att dra ett spår som uppfyller alla tekniska krav för
Roslagsbanan och Täby kommuns önskemål och visioner behöver
utredas vidare med hänsyn till de befintliga konstruktionerna.
Samordning av konstruktioner och tekniska krav innebär ett
omfattande arbete. I detta skede bedöms tunnelalternativet vara svårt
att genomföra på grund av alla befintliga konstruktioner under mark.
I ett eventuellt kommande skede behöver en inriktning för markanvändningen ovanför tunneln tas innan betongtunneln kan
dimensioneras.

Figur 13. Tunnelsektion - typsektion för dubbelspår tvärbana. Källa:
Trafikverket, 2016.

Jorddjupet på aktuell sträcka fodrar en kombination av en berg- och
betongtunnel på ungefär halva sträckan. Resterande sträcka behöver
skäras ur och byggas in i en betongtunnel respektive tråg där spåret
kommer upp till marknivå igen.
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4

Kalkyl

Kostnaderna baseras på kostnadsdatabas av befintliga liknande broar.

En grov kostnadsbedömning har gjorts för en upphöjning och för en
nedsänkning i tunnel. Kostnadsläget för kostnadsbedömningen är
januari år 2017.

4.1
4.1.1




Ingående i entreprenadkostnad:

Bro
Objektsdata

Den grova kostnadsbedömningen är gjord för tre alternativ på
järnvägsbroar, se tabell 1 för mer information om de tre alternativen.





4.1.3
4.1.2

BEST står för bana, el, signal och tele
Kostnaden som presenteras är en grovt uppskattad kalkyl och
kan variera +/-25 %

Entreprenadkostnad

Uppskattad entreprenadkostnad för hela spåret redovisas i figur 14.

ÄTA (ändrings och tilläggsarbeten) 10 %
Entreprenörsarvode 10 %
Detaljering/oförutsett 15 %

Byggherrekostnad och sammanställning

Uppskattad byggherrekostnad samt entreprenadkostnad (baserat på
indata som redovisas i tabell 1) redovisas i tabell 2 och figur 15.
Tabell 2. Kostnadssammanställning.

Alternativ 1

Alternativ 2

Figur 14. Uppskattad entreprenadkostnad.
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Alternativ 3

Alt. 1 [kr]

Alt. 2 [kr]

Alt. 3 [kr]

Bro hela
sträckan

Bro ÅVAområdet och
galoppfältet

Bro ÅVAområdet och
Täby centrum

Broar

960 190 000

788 271 000

709 852 000

BEST

60 760 800

60 760 800

60 760 800

Markförstärkning, spår på
befintlig mark

5 263 500

16 275 600

13 120 800

Entreprenadkostnad

1 026 214 300

865 307 400

783 733 600

Byggherrekostnad

1 231 457 160

1 038 368 880

940 480 320

Ej ingående allmänna kostnader:




Myndighetsavgifter
Mervärdesskatt
Kapitalkostnader

4.2

Tunnel

4.2.1

Objektsdata

Den grova kostnadsbedömningen är gjord för två alternativ på dubbelspårig järnväg i tunnel med en totallängd på 2 813 m, se tabell 3 samt
figur 13 för mer information om tunnelsektionen. Kostnadsbedömningen baseras på uppdragets plan- och profilritning.
Tabell 3. Total spårlängd tunnelalternativ.

Alternativ 1

Alternativ 2

Alternativ 3

Figur 15. Kostnadssammanställning.

Ingående i Byggherrekostnad:





Projektering, 10 % av entreprenadkostnaden
Projekt-/byggledning 6 % av entreprenadkostnaden
Byggherreadministration 2 % av entreprenadkostnaden
Indexmässiga kostnadsökningar

Ej ingående i kostnader:




Total spårlängd

4.2.2

Alt. 1: Bergtunnel

Alt. 2: Betongtunnel

2 813

2 813

Sammanställning

Uppskattad entreprenadkostnad och byggherrekostnad redovisas i
tabell 4 och figur 16.
Tabell 4. Uppskattad entreprenadkostnad och byggherrekostnad.

Alt. 1: Bergtunnel

Alt. 2: Betongtunnel

Entreprenadkostnad

1 406 500 000

1 828 450 000

Byggherrekostnad

1 687 800 000

2 194 140 000

Provisorisk spår under byggtiden
Eventuella föroreningar
Arkeologiska utgrävningar
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Ej ingående i kostnader:




Provisorisk spår under byggtiden
Eventuella föroreningar
Arkeologiska utgrävningar

Ej ingående i allmänna kostnader:




Figur 16. Grov kostnadsbedömning berg- respektive betongtunnel.

Ingående i entreprenadkostnad:







BEST ”bana, el, signal och tele”
Stationer, installationer och lyftpaket
Kostnaden som presenteras är en grovt uppskattad kalkyl och
kan variera +/-25 %
ÄTA (ändrings och tilläggsarbeten) 10 %
Entreprenörsarvode 10 %
Detaljering/oförutsett 15 %

Ingående i byggherrekostnad:
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Projektering, 10 % av entreprenadkostnaden
Projekt-/byggledning 6 % av entreprenadkostnaden
Byggherreadministration 2 % av entreprenadkostnaden
Indexmässiga kostnadsökningar

Myndighetsavgifter
Mervärdesskatt
Kapitalkostnader

5

Buller

I detta kapitel redovisas skillnader i ljud och vibrationer mellan en
upphöjd järnvägsbro och markbelägna spår.

5.1

Spårtrafik

I tabell 5 redovisas de trafikuppgifter för Roslagsbanan som ligger till
grund för beräkningarna.
Tabell 5. Trafikuppgifter spårtrafik. Källa: Trafikförvaltningen SLL, 2016.

Tåg

Antal

Medellängd

Hastighet

X10p

205 st

120 m

50/80 km/h1

5.2

Beräknade bullernivåer

Beräkningar av trafikbuller har utförts enligt den samnordiska
beräkningsmodellen, NMT 96 för spårtrafik. Beräkningar av ekvivalent
och maximal ljudnivå från spårtrafik har utförts vid fasad per våningsplan och 2 meter över mark. Beräkningarna har utförts med 3
reflektioner och med beräkningsprogrammet SoundPLAN version 7.4.
Programmet utnyttjar tredimensionella digitalkartor över området,
även inkluderande byggnader. Utbredningsdämpning, markabsorption,
skärmning, reflektioner med mera, hanteras automatiskt av
programmet i enlighet med rådande beräkningsmodell.

5.3

Beräkningsresultat

Ekvivalent och maximal ljudnivå har beräknats för nollalternativet med
markspår och för bro över hela sträckningen, se figur 17-20.

1

Den största skillnaden mellan de olika beräknade fallen är att broalternativet lyfter ljudkällan från marken. Detta innebär en reduktion i
skärmningseffekten av närliggande fastigheter och resulterar i att ljudutbredningen når längre från spåren än tidigare. Se figur 25 för en
skillnadsbild mellan de olika alternativen. Boende som tidigare ej haft
bullerproblematik riskerar detta med upphöjningen. Detta betyder att
riktvärdet för buller enligt Trafikförvaltningens mål i Riktlinjer för buller
och vibrationer överskrids vid några av de närmsta bostadsfasaderna i
och med en upphöjning av bron. Högsta maximala ljudnivå vid
närmsta bostadsfasad är mellan 71-75 dB beroende på våningsplan
och närhet till spår med upphöjt spår.
Den ökade ljudutbredningen kan dock reduceras markant med spårnära skärmar. Dessa har dokumenterad bra effekt att reducera
ljudutbredningen och kan konstrueras på bro. En uppskattad dämpning
om 8 dB har använts i tidigare uppdrag för utvärdering av spårnära
skärm. Denna dämpning har ansatts i resultatet för att få en
översiktligt uppskattning av ljudnivå med spårnära skärmar i figur 2124. Med bullerdämpande åtgärder på järnvägsbron kan bullerpåverkan
i området bli mindre jämfört med dagens situation och uppfyller
därmed även gällande riktvärde och mål. Detta behöver studeras
ytterligare. En ny tågtyp kan också betyda att bullret i området blir
mindre. En annan åtgärd är bullerdämpande fönster för de bostäder
där riktvärde överskrids.
De olika utformningarna hanterar vibrationerna på olika sätt. Med
markspår finns det risk för stomljud i närliggande fastigheter och risk
för komfortvibrationer. Med broalternativet kan dämpsatser mellan
fundament och pelare dimensioneras så att de minimerar risken för
störande vibrationer. Stomljudet påverkar däremot ljudutbredningen
från bron, istället för risk för stomljud hos närliggande fastigheter med
spåret på mark så exciteras stomljudet i själva bron vilket innebär att

Enligt STH för Roslagsbanan
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en tågpassage låter högre på en bro än om tåget går på mark (detta
bidrag brukar ligga i intervallet 3-6 dB).

Ekvivalent ljudnivå

Figur 17. Ekvivalent ljudnivå från roslagsbanan med markspår, beräknat 2
meter över mark.
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Figur 18. Ekvivalent ljudnivå från roslagsbanan med bro, beräknat 2 meter över
mark.

Maximal ljudnivå

Figur 19. Maximal ljudnivå från roslagsbanan med markspår, beräknat 2 meter
över mark.

Figur 20. Maximal ljudnivå från roslagsbanan med bro, beräknat 2 meter över
mark
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Ekvivalent ljudnivå med spårnära skärm

Figur 21. Ekvivalent ljudnivå från roslagsbanan med markspår och spårnära
skärm längs hela sträckan på båda sidor, 2 meter över mark.
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Figur 22. Ekvivalent ljudnivå från roslagsbanan med bro och spårnära skärm
längs hela sträckan

Maximal ljudnivå med spårnära skärm

Figur 23. Maximal ljudnivå från roslagsbanan med markspår och spårnära
skärm längs hela sträckan på båda sidor, 2 meter över mark.

Figur 24. Maximal ljudnivå från roslagsbanan med bro och spårnära skärm längs
hela sträckan på båda sidor, 2 meter över mark
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Figur 25. Skillnader i ekvivalent ljudnivå mellan de olika beräknade fallen i dBA.
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6

Elektromagnetiskt fält

I detta kapitel utreds om en upphöjning av Roslagsbanan skulle inverka negativt på elektromagnetisk samexistens (EMC) jämfört med en
anläggning som inte är upphöjd.

6.1

Avgränsningar och förutsättningar

I samband med att spår- och kontaktledningsanläggningen höjs med
cirka 5 meter ovanför nuvarande nivå är det viktigt att undersöka hur
detta kan påverka den elektromagnetiska strålningen jämfört med om
anläggningen är på plan mark. Det som kan tänkas få påverkan i
normalfallet är känslig apparatur i till exempel kringliggande bebyggelse och på människor som vistas i närheten av spåranläggningen.
Endast elektromagnetiska fält från faktorer eller utrustning som påverkas av en upphöjning av banan beaktas i denna studie. Det är
främst fält från kontaktledning – returledning och fält från ljusbågar i
samband med strömavtagning. Likritarstationer och fordon studeras ej.
Banmatningen på avsnittet antas huvudsakligen bestå av kontaktledning och arrangemang för strömreturledning där strömmen först går
en bit via rälen som befinner sig cirka 5,5 meter från kontaktledningen
för att få ett extremfall. Den nominella systemspänningen antas bli
som idag 1 500 V DC. Systemspänningen tillåts variera 1 000 – 1 800
V DC enligt EN 50163. Maximal ström är 3000 A. Det studerade
dubbelspårsavsnittet parallellmatas samtidigt av två likritarstationer på
varsin sida om sektionen med tillräcklig effekt och som lastdelar.
För att exemplifiera och få fram en indikation på rimliga värden på de
magnetiska fälten görs även följande antagande. Roslagsbanan antas i
denna analys bli trafikerad i framtiden med nya motorvagnstågsätt
som har distribuerad dragkraft, energiåtermatande broms och troligen
kommer att ha högre total effekt och hastighet (100 km/h) än dagens
tågsätt. Därmed kommer de nya tågsätten sannolikt att dra mer ström.

Tågsätten antas här ha en god startacceleration ut från stationerna och
dra full effekt efter att ha uppnått en viss hastighet inom det studerade
spåravsnittet.
Den tillåtna tåglängden väntas bli upp till 180 meter. Ett smalspårigt
motorvagnstågsätt som har distribuerad dragkraft väger 1,0 - 1,5
ton/m (Andersson & Berg, 2003), typiskt cirka 1,3 ton/m som används
här. Detta antyder att vikten för ett multipellkopplat tågsätt som är
sammanlagt 180 meter långt kan bli cirka 234 ton/tågsätt. Effekten vid
hjulen är typiskt cirka 13 kW/ton vilket ger för det 180 meter långa
tåget cirka 3 980 kW inklusive effekt som åtgår för komfort, hjälpkraft
och förluster. Verkningsgraden antas bli 80% i medeltal. Strömmen i
kontakt- och återledningen blir i detta exempel drygt cirka 1 724 A och
spänningen vid strömavtagaren cirka 1 155 V om två likritarstationer
från var sitt håll matar ett tågsätt som är 180 meter långt. Om endast
en likriktare matar sektionen eller om fler tågsätt befinner sig inom
samma sektion kan strömmen, i detta fall, komma att överstiga 3 000
A som är den nuvarande tillåtna gränsen. Tabell 6 visar exempel på
strömstorlekar som kan komma att uppstå. Av exemplet framgår det
att det är fullt relevant att räkna med högre strömstyrkor än 3 000 A
för kommande trafik med tågsätt som kräver mer effekt och energi.
Detta enkla exempel indikerar även att banmatningen sannolikt
behöver uppgraderas för att kapaciteten inte ska bli lidande på grund
av brist på effekt.
Tabell 6. Exempel på ström och spänning i kontaktledningen som kan
uppkomma för olika effektbehov räknat vid strömavtagaren.

Framtida tåg

Tåglängd

Vikt

Effekt

Spänning

Ström

[m]

[ton]

[kW]

[V]

[A]

60

78

1328

1406

470

120

156

2655

1295

1025

180

234

3983

1155

1724
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Antaganden:









6.2

Endast ett tåg i vardera riktningen på avsnittet
Två LS matar från varsitt håll med inbördes avstånd 5 km
Resistivitet: 0,08 ohm/km
Tågvikt/meter: 1,3 ton/m
Effekt/massa: 13 kW/ton
Effekt inkluderar förluster 20% samt komfortvärme
U1: spänning vid strömavtagaren (överslagberäkning)
Ström: ström i kontakt- och återledning vid parallellmatning
(överslagberäkning)

Elektromagnetiska fält vid likströmsdrift

Det är två slags fält som är av intresse i sammanhanget vid likströmsdrift av järnvägar. Elektriska fält och magnetfält. Dessa kan vara
statiska eller ha växelfältkaraktär. Statiska fält, som till exempel
jordens magnetfält, finns naturligt runt omkring oss och anses inte
vara lika skadliga som växelfält. Tabell 7 visar olika referensvärden
som rekommenderas av Strålskyddsmyndigheten, SSM, ur hälsosynpunkt. Elektrostatiska fält avskärmas genom byggnadsmaterial.
Magnetiska fält är avsevärt svårare att få bukt med. Dessa dämpas
inte av vanliga byggnadsmaterial utan man får ta till andra åtgärder
såsom avskärmning med speciella material som är relativt dyra eller
det som är effektivast, nämligen motriktade magnetfält som tar ut
varandra. Detta fås till exempel om strömmen i returledningen går i
motsatt riktning jämfört med strömmen i kontaktledningen som matar
tågen. Det finns olika arrangemang för detta som minimerar
magnetfältet.
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Tabell 7. Referensvärden för olika typer av fält.
Typ av fält

Elektrostatiskt fält
(DC)
Elektriskt växelfält

Naturligt
förekommande

Referensvärden
SSM

Vissa kommuner

-

-

100-3000 V/m

-

-

5000 V/m (50Hz)

(AC)

10000 V/m (1-8
Hz)

Statiskt magnetfält

40000 μT

(DC)

(<1 Hz)

Magnetiskt
växelfält (AC)

100 μT (50,0 Hz)

< 0,2 μT

300 μT (16,7 Hz)

(årsmedelvärde)

30-65 μT

-

Vid likspänningsdrift, som råder för Roslagsbanan, alstras
huvudsakligen statiska fält, men även växelfält kan förekomma av
olika anledningar. De främsta anledningarna är:





Krypströmmar, vagabonderade, från 50 Hz sidan som letar sig
in i banmatningsanläggningen. Dessa ger upphov till växelfält
på likspänningssidan.
Kontaktstuds mellan strömavtagare och kontaktledning vilket
även ger upphov till gnistor/ljusbåge och radiostörningar.
Ändring från pådrag vid tex acceleration till återmatning när
man bromsar. Strömmen byter då riktning. Moderna motorvagnar har som standard strömåtermatning när tåget bromsas.
Den återmatade energin kan då användas av andra tågsätt och
medför en viss besparing i energi (och bromsunderhåll).

Rippel på likspänningssidan som orsakas av den ickeideala likriktningen
i likritarstationerna från växel till likspänning är en annan källa till störningar och ger upphov till ändringar av den magnetiska flödestätheten.
För att minimera inverkan av ovanstående installeras filter i likritarstationerna och i motorvagnarnas traktionsutrustning.

6.3

Upphöjningens inverkan

När en bananläggning höjs över markytan, allt i övrigt lika, påverkas
främst två faktorer som kan ha betydelse för EMC
1

2

Människor och känslig utrustning kan nu befinna sig 3-4 meter
direkt under anläggningen och kan därmed påverkas av
framförallt magnetfältet som beror starkt på returledningsarrangemanget som kan utformas på olika sätt och påverka
fältet.
Det fält som emitteras när en ljusbåge bildas mellan strömavtagare och kontaktledning kan få en jämförelsevis annan utbredning och styrka och störa radiotrafik. Det emitterade fältet
kan få en förändrad tilläggsdämpning/förstärkning som orsakas
av att den elektromagnetiska vågen vid utbredningen reflekteras i marken. Vid reflektionen fås en fasvridning som kan
interferera med direktvågen och därmed påverka dess styrka i
en viss punkt. Grundlig analys av denna faktor är komplicerad
och ligger utanför ramen för denna studie.

För att få en indikation kan magnetisk flödestäthet, B, beräknas
(Hamnerius, 2012) approximativt med följande formel:

𝐵≈

𝜇0 𝐼1 𝐼2
∙ ( + ) [T]
2𝜋 𝑟1 𝑟2
𝐼2 = −𝐼1 [A]

⇒ 𝐵 ≈ 2 ∙ 10−7 ∙ 𝐼1

𝑑
[T];
𝑟2 𝑟1

𝑑 ≈ 𝑟2 − 𝑟1 [m]
Vs
𝜇0 = 4𝜋 ∙ 10−7 [ ]
Am
Där beloppen på strömmen, I, i kontaktledning och återledare (till
exempel räl) är lika stora. r1 och är r2 är avstånd till kontaktledning och
återledare (räl), respektive.
Beräknad statisk magnetisk flödestäthet, B, beroende på avstånd till
en kontaktledning och returledning direkt under banan respektive
bredvid banan på plan mark, är enligt tabell 8 och 9. De framräknade
värdena gäller för två kontakt- returledningsslingor eftersom det är
dubbelspår och två tåg i vardera riktningen kan samverka.
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Tabell 8. Sammanlagd statisk magnetisk flödestäthet på plan mark för olika
avstånd från banan (två kontakt-returledningslingor).
Flödestäthet B [T]
Ström/
slinga [A]

3,0 m

5,0 m

10,0 m

20,0 m

40,0 m

470

55

28

9

3

0,6

1025

120

60

20

5

1,4

1725

202

102

33

9

2,3

3000

176

89

29

8

2,0

Tabell 9. Sammanlagd statisk magnetisk flödestäthet
direkt under banan för olika avstånd (två kontaktreturledningslingor).
Flödestäthet B [T]
Ström/slinga [A]

3,0 m

5,0 m

470

40

20

1025

88

43

1725

148

72

3000

258
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Ur tabellerna framgår det att den statiska magnetiska flödestätheten är
långt under de referensvärden som rekommenderas av SSM. Redan vid
5-10 meter från bananläggningen på plan mark är fältstyrkorna i nivå
med jordens magnetfält. Under upphöjningen är nivåerna något över
det naturliga fältet cirka 3 meter under anläggningen när två tåg kör
samtidigt på samma avsnitt.
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Mätningar som gjordes för Göteborgs spårvägar (Hamnerius, 2012)
erhöll resultat i samma storleksordning. För en strömstyrka av cirka 0460 A erhölls cirka 5 meter från spåret en variation av flödestätheten
med cirka 30 T i vertikalled. Växelmagnetfältet låg på cirka 0,2 T
under mätningarna.
Det elektriska fältet direkt under det upphöjda spåret kommer att
skärmas av byggnadsmaterialet. På plan mark från spåret avtar fältet
med avståndet och bedöms vara av samma storleksordning som det
naturligt förekommande redan vid cirka 3–5 meter.

6.4

Slutsats

Det finns en indikering på att en upphöjning av bananläggningen inte
har någon signifikant betydelse för den statiska elektromagnetiska
strålningens inverkan på sin omgivning jämfört med om anläggningen
byggs i plan.
För eventuella växelfält som kan uppkomma kan det ha en viss
betydelse eftersom man förespråkar en flödestäthet under 0,2 T av
försiktighetsprincipen. I och med att det kommer att finnas utrymme
där människor kan komma att vistas under bananläggningen så
kommer man närmare strålningskällan (3 meter) än annars. Av denna
anledning bör en noggrann analys göras med avseende på prevention
av växelfält på banmatningens likspänningssida.

7

Översiktlig riskbedömning

Syftet med denna översiktliga riskbedömning är att i ett tidigt skede
överskådligt identifiera risker avseende:



7.2

Riskbedömning

I figur 26 redogörs för placeringen av riskobjekt i närheten av
Roslagsbanan.

Hur Roslagsbanan genom Täby kan påverka resenärers och
omgivningens säkerhet.
Hur omgivningen kan påverka Roslagsbanans säkerhet (för
resenärer och anläggningen).

Denna tidiga riskbedömning avgränsas till Roslagsbanans sträckning
genom Täby stadskärna, från Roslags Näsby – Galoppfältet.
Vidare avgränsas riskbedömningen att endast inkludera risker i
driftskedet av den studerade delen av Roslagsbanan. Fokus är på
risker som uppkommer i och med en upphöjning av Roslagsbanan.
Risker förknippade med byggskedet ingår inte, men måste hanteras i
kommande skeden.
På grund av den översiktliga naturen av denna riskbedömning kommer
riskerna i detta skede inte att bedömas avseende specificerade sannolikheter/konsekvenser. Istället görs en erfarenhetsmässig bedömning
utifrån den information som fanns om den planerade upphöjningen av
spårvägen.

7.1

Risk- och skyddsobjekt

Riskobjekt i denna utredning är leder för farligt gods, drivmedelstationer och miljöfarliga verksamheter. Skyddsobjekt är i första hand
människor som färdas med Roslagsbanan (benämns resenärer) och
människor som vistas i närheten av Roslagsbanans sträckning.
Roslagsbanan ses i sig själv som både risk- och skyddsobjekt. Som
skyddsobjekt inkluderas även de personer som nyttjar Roslagsbanan
(resenärer).

Figur 26. Översikt av närliggande riskobjekt. Röd streckning markerar
Roslagsbanan. Lila heldragna linjer indikerar primär rekommenderad farligt
godsled. Lila streckade linjer indikerar sekundär rekommenderad farligt godsled.
Källa: Länsstyrelsen i Stockholms län, 2017.

7.2.1

Panncentral Galten/Farmen

Panncentral Galten och Farmen är de enda miljöfarliga verksamheterna
(B-verksamheter) som är placerade i närområdet kring den studerade
delen av Roslagsbanan. I relation till Roslagsbanan ligger panncentral
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Galten på cirka 400 meters avstånd och panncentral Farmen på cirka
650 meters avstånd.
Riskbedömning
Det bedöms som extremt osannolikt att eventuella olyckor vid dessa
anläggningar kan orsaka skada på Roslagsbanan och eventuella risker
bedöms ej behöva studeras närmare.

7.2.2

Täby bussdepå

Cirka 330 meter från Roslagsbanan är Täby bussdepå placerad. Inom
bussdepån sker förutom uppställning/parkering av fordon, även
verksamhet såsom tankning, tvättning och underhåll. De brandfarliga
vätskor som hanteras är främst diesel, biodiesel och etanol. Vidare
finns även spolarvätska och olika typer av oljor kopplade främst till
användning vid verkstaden.

Riskbedömning
Det bedöms sammanfattat som mycket osannolikt att farligt godsolyckor som härrör från E18 kan påverka Roslagsbanan.

7.2.4

Centralvägen

Centralvägen är en sekundär rekommenderad transportled för farligt
gods och går i nordvästligt riktning på bro över Roslagsbanan i
Näsbydal. Tre drivmedelstationer som lagrar bensin, diesel och E85
finns placerade på Centralvägen längre västerut, vilket troligen är
skälet till att leden är en rekommenderad sekundär transport för farligt
gods.
Eftersom Centralvägen går på bro över Roslagsbanan finns även risk
för att fallande föremål/is/snö kan skada tågsätt och Roslagsbanans
anläggning.

Riskbedömning

Riskbedömning

På grund av det långa avståndet i relation till Roslagsbanan bedöms
eventuella bränder och liknande inte kunna orsaka påverkan. Vidare är
området invallat för att undvika att eventuella utsläpp/släckvatten
påverkar grannverksamheter. Invallningen minskar också
brandspridningsrisken.

De teoretiska farligt gods-olyckor som kan inträffa på Centralvägen är
troligen endast sådana som omfattar utsläpp och eventuell antändning
av de ämnen som de närliggande drivmedelstationerna hanterar, det
vill säga bensin, diesel och E85. Eventuellt också mindre mängder
gasol.

7.2.3

E18/Norrtäljevägen

E18/Norrtäljevägen är en primär rekommenderad farligt gods-led som
löper söder om Roslagsbanans sträckning. Roslagsbanan är placerad
på cirka 500–600 meters avstånd från leden. På detta avstånd bedöms
endast olyckor med utsläpp av giftig gas kunna påverka Roslagsbanan
på grund av avståndet. Området mellan leden och Roslagsbanan är
planerat att förtätas, vilket än mer kommer att försvåra för ett
eventuellt utsläpp att nå Roslagsbanan så att påverkan på dess
resenärer kan ske.
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Om ett utsläpp av brandfarlig vätska sker på övergången över
Roslagsbanan finns en teoretisk risk för att utsläppet (antänt eller ej)
rinner ner på Roslagsbanan. Centralvägens bro över Roslagsbanan har
en gång-/cykelväg på båda sidor, vilken är upphöjd cirka 5-10 cm.
Detta skapar en kant som till viss del kan förhindra att mindre utsläpp
rinner ned på Roslagsbanan. Vid större utsläpp bedöms dock inte
kanten räcka till. Om inte utsläppet är antänt när det når Roslagsbanan
är risken stor att ångorna från den brandfarliga vätskan antänds där på
grund av närhet till flera olika tändkällor.

Även en kraftig avåkning på övergången över Roslagsbanan kan påverka Roslagsbanan om räcket inte håller och fordonet störtar ned mot
anläggningen.
Hastighetsbegränsningen på Centralvägen är 50 km/h, vilket bedöms
minska sannolikheten och även konsekvensen av en eventuell avåkning. Det bedöms som mycket osannolikt att ett fordon med tillräcklig
rörelseenergi ska kunna bryta igenom vägräcket och största ned på
anläggningen.
Hastighetsbegränsningen innebär också att sannolikheten för att en
farligt gods-olycka sker är liten, samt att det i terrängen inte finns
utstickande objekt som kan skada tanken och orsaka ett utsläpp.
Risker med avsiktligt eller oavsiktligt fallande föremål/is/snö från
Centralvägens övergång över Roslagsbanan innebär också en potentiell
risk att dessa kan påverka tågsätt och Roslagsbanans själva anläggning. Skyddsnät och snöröjning är exempel på åtgärder som kan
minska risken för att anläggningen/tågsätt påverkas. Om kontaktledningar placeras vid bron över Roslagsbanan närmare än 5 meter ska
åtgärder såsom avskärmning/nät appliceras för att minska risken att
föremål skadar kontaktledningen.

7.2.5

Bergtorpsvägen

Bergtorpsvägen är en sekundär rekommenderad transportled för farligt
gods som korsar Roslagsbanan och Galoppvägen i närheten av
Viggbygärdet. Korsningen sker under Roslagsbanan/Galoppvägen.
Bergtorpsvägen går mellan E18 och ansluter till väg 265/Norrortsleden
i norr. Norrortsleden är liksom E18 en primär rekommenderad farligt
godsled. Det är således svårt att veta vilken typ av farligt gods som
transporteras på Bergtorpsvägen.

Riskbedömning
Eftersom Bergtorpsvägen går under Roslagsbanan kan bron teoretiskt
bli utsatt för både påkörning av fordon på Bergtorpsvägen och för
farligt gods-olyckor som genererar brand- eller tryckpåverkan på bron.
Fallande föremål/is/snö från Roslagsbanans anläggning och trafikerade
tågsätt kan också rent teoretiskt påverka Bergtorpsvägen.
Påkörning av fordon kan dels ske på brons fundament och i själva den
horisontella brodelen där Roslagsbanans anläggning är placerad. Det
senare kan ske om fordon med för hög höjd kör in i bron, exempelvis
kranbilar med en bom som inte är nedfälld eller fordon med för hög
last.
Hastighetsbegränsningen på Bergtorpsvägen är 50 km/h, vilket är
positivt ur riskperspektiv. Bergtorpsvägen har även två separata körfält vid bron under Roslagsbanan, med en kraftig avskiljande och upphöjd refug i mitten av vägen. Denna liksom den relativt låga hastighetsbegränsningen, tillsammans med skyltning om fri höjd, bedöms
sammanfattat minska risken för påkörning av bron.
Eftersom det är svårt att veta vilken typ av farligt gods som transporteras på Bergtorpsvägen är det svårt att bedöma de konsekvenser
som kan uppkomma vid en olycka. Eftersom drivmedelstationer finns
norrut längs med Bergtorpsvägen bedöms det dock som sannolikt att
drivmedel transporteras på vägen. Generiska olyckor som då kan
inträffa, och som berör brandfarliga vätskor och gaser, är pölbränder
och även jetbränder och eventuella gasmolnsbränder/gasmolnsexplosioner. Värmestrålningen och tryckpåverkan kan skada brons
hållfasthet. Eftersom hastighetsbegränsningen är relativt låg och inga
objekt finns i närheten av vägkanten som allvarligt kan skada en tank,
bedöms det som mycket osannolikt att ett utsläpp och antändning av
brandfarlig vätska eller gas kan ske så att bron påverkas.
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Hantering av både brandlast och fysisk åverkan på broar hanteras via
Trafikverkets föreskrifter. Generellt för brokonstruktion för Roslagsbanan innebär att hänsyn i konstruktionsberäkningar tas för sättningar
i marken och liknande påverkan som inte orsakas av en plötslig händelse, såsom en bropåkörning av ett fordon. Eftersom området kring
Roslagsbanan planeras att förtätas ökar dock generellt risken för
sättningar i och med angränsande markarbeten.
Genom att applicera skyddsnät och säker snöröjning kan risken minska
för att fallande föremål/is/snö från Roslagsbanan kan påverka
Bergtorpsvägen.

7.2.6

7.2.7

Drivmedelstation vid Kemistvägen/Stora
Marknadsvägen

Invid korsningen Kemistvägen/Stora Marknadsvägen finns en
drivmedelstation som enligt länsstyrelsen i Stockholms översikt (se
figur 22Figur ) endast lagrar fordonsgas.
Drivmedelstationen ligger cirka 80 meter från Roslagsbanan. Vid denna
del av Roslagsbanan planeras också en plattform.

Drivmedelstation vid Marknadsvägen

Vid Marknadsvägen är en drivmedelstation placerad cirka 320 meter
från Roslagsbanan. Drivmedelstationen hanterar enligt länsstyrelsens i
Stockholms översikt (se figur 22) bensin, diesel, E85 och fordonsgas.
Dock är Marknadsvägen inte utpekad som en sekundär rekommenderad farligt godsled, vilket den borde vara eftersom det är enda
vägen som drivmedelstransporter kan färdas för att nå drivmedelstationen. Drivmedelstransporter torde levereras från Bergstorpsvägen
(markerad som en sekundär rekommenderad transportled för farligt
gods) via Stora Marknadsvägen och sedan in på Marknadsvägen, för
leverans till drivmedelstationen.
Riskbedömning
Ingen olycka med ursprung hos drivmedelstationen bedöms kunna
påverka Roslagsbanan, dock kan teoretiskt en farligt godsolycka ske på
Stora Marknadsvägen, om leveranser sker via denna väg. Det körfält
som borde användas för transporter till drivmedelsstationen ligger som
närmast cirka 20 meter från Roslagsbanan. Dock bedöms risken som
liten att en eventuell pölbrand med bensin/E85 allvarligt kan påverka
Roslagsbanan som planeras vara upphöjd vid platsen. Det som skulle
kunna påverka även en upphöjd Roslagsbana vid detta avstånd från
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Stora Marknadsvägen är ett allvarligt utsläpp av fordonsgas, som kan
resultera i en jetbrand eller gasmolnsbrand/-explosion. Sannolikheten
bedöms dock som mycket liten för detta scenario.

Riskbedömning
Att farligt godsolyckor sker på Stora Marknadsvägen, med transporter
som har drivmedelstationen som målpunkt, bedöms som mycket
osannolikt på grund av de låga hastigheter som vägen har.
Störst risk kopplat till drivmedelstationen bedöms istället finnas vid
lossning av fordonsgas till lagerplatsen, eftersom sannolikheten för
utsläpp orsakat av exempelvis slangbrott/läckage då är som störst. Om
ett tillräckligt stort utsläpp sker finns risk att detta antänds. Själva
lagerplatsen bör vara EX-klassad, men ett utsläppt gasmoln kan driva
mot Stora Marknadsvägen där exempelvis förbipasserande fordon kan
utgöra tändkällor. En antändning kan resultera i antingen en gasmolnsbrand eller en gasmolnsexplosion. Värmestrålning och eventuell tryckvåg från denna kan eventuellt påverka Roslagsbanan och den plattform
som planeras att förläggas vid denna position.
Sannolikheten för att ett allvarligt olycksscenario, liknande det ovan,
inträffar bedöms som mycket osannolikt.

7.3

Risker förknippade med upphöjd
Roslagsbana

7.3.1

Urspårning/kollision

Den allvarligaste olyckstypen förknippat med en upphöjd Roslagsbana
bedöms vara urspårning, eftersom konsekvensen av olyckan bedöms
kunna åsamka störst personskada. De flesta urspårningar inträffar i
växelpassager men kan också bero på spårlägesfel, vagnsaxlar, sabotage eller problem med hjulen. Ett urspårat tåg kan i värsta fall också
påverka ett mötande tåg och eventuellt medverka till urspårning även
av detta tåg. Ett urspårat tåg kan även köra ned en kontaktledning,
vilken i sin tur kan vara en risk för resenärer i tåget och personer i
omgivningen.
Riskbedömning
Sannolikheten för urspårning bedöms minska med en upphöjd bana
eftersom färre föremål, som faller ned på spåret/kastas och så vidare,
bedöms kunna nå spåret, och därmed orsaka en urspårning. Dock är
det viktigt att säkerställa att underhåll av spåret och anläggningen kan
utföras på ett ur tillgänglighets- och arbetsmiljöperspektiv lämpligt
sätt, så att inte ett försämrat underhåll på grund av en upphöjning
istället innebär en ökad sannolikhet för urspårning. Viktigt för att sänka
sannolikheten för urspårning är även regelbundet underhåll och
kontroll av tågsätten.
Eftersom urspårning sker från en högre höjd, cirka 5 meter i och med
upphöjd bana, kan konsekvenserna bli allvarligare än om spåret är
förlagt i marknivå. Konsekvenserna kan omfatta skador, i värsta fall
dödsfall, för resenärer och personer i närheten av Roslagsbanan samt
även skador på anläggningen.

(hastighet och tyngd), banans profil, den höjd från vilket tåget spårar
ur och tågsättets längd. Största tillåtna hastighet (STH) på Roslagsbanan bedöms bli 100 km/h (den studerade upphöjda sträckan är
dimensionerad för detta), vilket är en höjning jämfört med dagens STH
på Roslagsbanan och andra nyare spåranläggningar av spårvägstyp.
Spårprofilen lutar max 30 ‰ på studerad sträcka, vilket inte är en
avvikelse mot standard. Som exempel på vagnslängd bedöms 37
meter vara rimligt eftersom detta är ett typmått på de senaste
spårvagnstyperna.
När ett tåg spårar ur sker det oftast med ett eller ett par hjulpar med
resultatet att tågsättet då inte lämnar spårområdet. Det är ovanligt att
tåg spårar ur med flera hjulpar, och mycket ovanligt att tåg lämnar
spårområdet och påverkar omgivningen närmast denna. Om spåret är
förlagt i marknivå hamnar en övervägande majoritet av alla urspårade
fjärrtåg inom 20-30 meter från spårområdet, vilket oftast motsvarar
max en vagnslängd vinkelrätt ställd mot rälen. Fjärrtåg väger dock
betydligt mer än de tåg som används för spårvägstrafik.
Det bedöms sammanfattat som mycket osannolikt att ett urspårat tåg
från en upphöjd Roslagsbana på cirka 5 meter, med föreslagna profillutningar, når längre än 20 meter. Skyddsåtgärder mot urspårning,
såsom skyddsräl eller kantbalk, vid broar bör studeras i ett senare
skede, liksom att se över skydd mot att en urspårning leder till nedrivning av kontaktledning. Vidare bör ett behov av ATC-system eller
liknande studeras på sträckan för att minska sannolikheten för
urspårning/ kollision. Även hantering av hala spår, som kan göra att
tåg glider förbi signaler, bör också undersökas. Ett skyddsavstånd på
10 meter bedöms räcka för att skydda mot de flesta fall av
påkörda/fallande kontaktledningar.

Konsekvensen vid en urspårning, det vill säga med vilken kraft och hur
långt ett urspårat tåg når, beror främst på tågets rörelseenergi
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7.3.2

Brand i tåg

En brand i ett modernt elektriskt persontåg förväntas i de flesta fall
vara relativt begränsad i omfattning och relativt lätt för räddningstjänsten att släcka. I infrastrukturprojekt används normalt en dimensionerande brand med en effektutveckling i intervallet 5-30 MW. En
effektutveckling om 5 MW motsvarar en brand med begränsad
omfattning medan 30 MW motsvarar en mycket stor brand.
En brand i tåg bedöms kunna uppkomma på grund av anliggande
bromsar, elfel, sabotage eller i samband med urspårning. Observera
dock att det vid anliggande bromsar bedöms som mest sannolikt att
vegetationsbrand uppkommer snarare än brand i tåg. Utöver detta kan
brand uppkomma ombord på tåget inuti tågvagn på grund av
mänskligt felhandlande.
För den aktuella spårsträckan har inga specifika risker förknippade
med brand i tåg identifierats. Frekvensen för uppkomst av brand i tåg
bedöms därför inte vara högre än vad som gäller generellt.
Riskbedömning
Risken förknippad med brand i tåg bedöms som relativt liten i jämförelse med risken förknippad med en järnvägssträcka där brandfarlig
vara transporteras. De direkta konsekvenserna av en brand i tåg, i
form av värmestrålning från branden, kommer att vara avsevärt
lindrigare än vid en brand i t.ex. brandfarlig vätska. Denna skillnad
förstärks av att Roslagsbanan kommer att förläggas upphöjd cirka 5
meter vilket ytterligare reducerar de potentiella direkta
konsekvenserna av en brand i tåg.
Vid en brand i tåg kan potentiellt stora mängder toxiska brandgaser
bildas, och dessa brandgaser kan, beroende på rådande väderförhållanden, få omfattande spridning i området. Konsekvenserna till
följd av omfattande spridning av brandgaser bedöms som potentiellt
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mer omfattande än de direkta konsekvenserna till följd av
värmestrålning.
De identifierade direkta konsekvenserna som kan uppkomma till följd
av brand i tåg kan hanteras genom att byggnader i nära anslutning
utförs med brandtekniskt klassade fasader utmed Roslagsbanan. Med
tanke på att Roslagsbanan förläggs upphöjd bedöms omfattningen av
en sådan åtgärd som liten.
De identifierade konsekvenserna till följd av omfattande spridning av
brandgaser bedöms kunna hanteras genom installation av nödstopp för
ventilationssystem i byggnader.
Omfattningen av dessa åtgärder bör utredas i detalj i det fortsatta
riskhanteringsarbetet.

7.3.3

Brand i verksamheter under Roslagsbanan/stationer

I det aktuella förslaget till förläggning av Roslagsbanan ingår att
placera verksamheter, främst handel och restaurang, under eller i nära
anslutning till den upphöjda Roslagsbanan. Denna typ av verksamhet
innebär att ett större antal personer kan förväntas vistas i nära
anslutning till Roslagsbanan och därigenom en ökad sannolikhet för
uppkomst av brand som kan innebära direkt påverkan på
brokonstruktionen.
Den identifierade riskaspekten förknippade med personintensiva
publika verksamheter under Roslagsbanan är därmed främst
brandpåverkan på bärande delar av brokonstruktionen för den
upphöjda delen av Roslagsbanan. I detta ingår även hänsyn till att
hantering av brandfarligt material vara kan vara aktuell i
restaurangverksamheter.

Riskbedömning
Risken förknippad med brand i verksamheter under Roslagsbanan
bedöms vara av sådan art att den kan hanteras genom uppfyllande av
krav enligt gällande regelverk. De regelverk som bedöms vara aktuella
är i detta fall är Trafikverkets föreskrifter och råd om brobyggande,
lagen om brandfarliga och explosiva varor med tillhörande tillämpningsföreskrifter samt Boverkets byggregler med tillhörande allmänna
råd. Under förutsättning att dessa regelverk tillämpas i den framtida
projekteringen bedöms erforderlig hänsyn till denna riskaspekt ha
tagits.

7.3.4

Fallande föremål

Personskador kan inträffa om resenärer/personer i närområdet blir
träffade av föremål som på något sätt lossar från anläggningen,
spårfordon eller i samband med underhållsarbeten.
Riskbedömning
Exemplet med en påkörd kontaktledning orsakad av tåg på Roslagsbanan har tagits upp under urspårning/kollision. Spårväg i marknivå
kan ha plankorsningar där andra fordon kan köra ned kontaktledningsstolpar. Denna risk är dock redan bortbyggd eftersom studerad sträcka
på den befintliga Roslagsbanan helt saknar plankorsningar.
En upphöjning av studerad sträcka av Roslagsbanan ökar teoretiskt
konsekvensen av den personskada som andra typer av fallande föremål kan orsaka. Detta på grund av den ökade lägesenergi hos alla
potentiella objekt som kan lossna.
En viktig del i att minska sannolikheten för fallande föremål är att
tillsyn och underhåll av både anläggning och tågsätt sker kontinuerligt.
Det är också viktigt att underhållspersonal inför rutiner för att undvika
att exempelvis verktyg och anläggningsobjekt som underhålls i ett

upphöjt läge inte riskerar att falla ned och skada personer/egendom i
närhet till anläggningen.
I de positioner där mängden skyddsobjekt (personer, trafikanter)
bedöms vara som störst behöver risker kring fallande föremål
analyseras i den kommande projekteringen.

7.3.5

Suicid/personer i spår/fallolyckor/sabotage

Personskador och dödsfall som inträffar i samband med drift av
spårväg/tunnelbana kan vara kopplade till suicidförsök där kollision
mellan tåg och person sker. Personskador kan också inträffa genom
påkörning av obehöriga i spårområdet. Obehöriga i spårområdet kan
omfatta personer som medvetet tagit sig dit eller personer som av
misstag befinner sig i spårområdet orsakat av exempelvis fall från
plattform.
Skador på anläggningen kan inträffa vid planerat sabotage, eller om
personer utan egentlig förståelse för konsekvenserna av deras
agerande, kastar föremål på exempelvis kontaktledningar och spår.
Riskbedömning
De allvarligaste konsekvenserna av medvetna sabotage på Roslagsbanan kan innebära att personer skadas eller i värsta fall dödas på
grund av exempelvis urspårning.
I och med att spåret höjs upp bedöms tillgängligheten för att nå spåret
att minska. Detta gäller risker kopplade både till suicid, sabotage och
att människor av misstag hamnar i spårområdet. På den studerade
sträckan bedöms störst risk finnas vid Centralvägen (vars bro går över
Roslagsbanan) och vid plattformarna, där tillgängligheten bedöms som
störst. Dock kan åtgärder såsom plattformsutformning, stängsel, larm
för personer/objekt i spår, kameraövervakning, skyddsnät vid bro mot
föremål/personer och andra skyddsåtgärder minska denna risk till en
acceptabel nivå.

33

Allvarligheten av de personskador som uppstår vid en kollision beror
främst beror på tågets hastighet vid kollisionen, tågets bromsförmåga
liksom även tågfrontens design. En personkollision med tågmodell som
har en mer strömlinjeformad tågfront, som stannar snabbt och har
få/inga utstickande föremål, resulterar teoretiskt i en mindre allvarlig
skada vid samma hastighet som ett tåg med motsatt design. Det
rekommenderas att frontdesignen och andra faktorer som påverkar
konsekvensen av en personkollision tas med vid val av tågmodell för
anläggningen.
Personpåkörningar kan också ske där siktförhållandena är undermåliga
och hastigheterna är höga. De positioner längs med Roslagsbanan där
dessa förhållanden uppfylls behöver utredas i den kommande
projekteringen för att identifiera åtgärder för att minska risken för
påkörning i dessa delar. Med undermåliga siktförhållanden menas
positioner där siktsträckan understiger bromssträckan.
Sammanfattat bedöms att risker kopplade till suicid, sabotage,
obehöriga i spårområdet och fallolyckor kommer generellt att minska i
och med en upphöjd Roslagsbana. Dock måste risker kopplade till
suicid, personer i spår och sabotage hanteras i kommande skeden vid
utformning av både anläggning och stationer. Även att personer av
misstag faller ned eller utsätts för risker förknippade med tågföringen
och anläggningens riskfyllda delar (såsom kontaktledningar) måste
hanteras i projekteringen. Det gäller såväl resenärer som personer
som jobbar i anläggningen, exempelvis med underhåll.

7.3.6

Evakuering

I händelse av skadehändelser, eller fara för skadehändelser, kan
evakuering av ett tåg på Roslagsbanan vara nödvändig. Evakuering
försvåras om Roslagsbanan är upphöjd eftersom det tar längre tid att
förflytta sig till säkra platser i marknivå och barn, äldre och personer
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med funktionsnedsattning kan ha svårt att evakuera/utrymma på egen
hand.
Förutsättningarna för att kunna genomföra en effektiv
evakuering/utrymning är viktiga att beakta både för stationer med
tillhörande plattformar och för förbindelser med markplanet. Dessa
aspekter viktiga även för spårsträckan i övrigt.
Riskbedömning
Riskaspekten förknippad med evakuering bedöms vara begränsad till
det faktum att Roslagsbanan ska förläggas upphöjd och påverkas
därför inte nämnvärt av övriga områdesspecifika förutsättningar.
Att säkerställa att evakuering av tåg och spårområde kan ske vid en
skadehändelse ingår som en naturlig del genom tillämpning av
gällande regelverk och de utredningar och verifieringar som följer av
dessa. I den framtida projekteringen ska denna aspekt beaktas genom
utredning avseende utformning av gångbanor längs spåren, uppsamlingsplatser och utrymningsvägar längs spår samt vid stationer.

7.3.7

Påverkan på räddningstjänstens insatser

Räddningstjänstens möjligheter att genomföra en effektiv släckoch/eller livräddningsinsats påverkas av att Roslagsbanan förläggs
upphöjd. Detta kan medföra en tidsfördröjning för insatsen dels på
grund av att höjdfordon kan behövas, och att dessa sannolikt endast
har tillgänglighet till delar av spårsträckan, och dels på grund av att
brandvattenförsörjningen kan ta längre tid att upprätta vid behov av
insatser på spår eller i tåg.
Räddningstjänsten ska även ha möjlighet att göra kontaktledningarna
spänningslösa och arbetsplatsjordade vilket kan ta mer tid i anspråk
vid en upphöjd järnväg jämfört med en markförlagd.

Riskbedömning
Räddningstjänstens angreppsvägar längs spårsträckan måste beaktas i
den framtida projekteringen. I detta ingår även utredning avseende
räddningstjänstens tillfartsvägar, uppställningsplatser för räddningsfordon samt flöden av evakuerande/utrymmande personer och räddningspersonal. Det senare syftar till att ta hänsyn till att en pågående
evakuering/utrymning kan försvåra en räddningsinsats i det fall
angreppsväg och utrymningsväg sammanfaller och att dessa därför
kan behöva vara separerade.
Observera att denna riskaspekt även gäller för ambulans och polis
varför även dessa ska beaktas i den framtida projekteringen.

7.3.8

Påverkan på underhållsinsatser

Underhållspersonal måste ha god tillgänglighet till banan.

Upphöjningens riskreducering:






Upphöjningens riskökning:



Riskbedömning
Eftersom fler anläggningspunkter kommer att vara förlagda på hög
höjd ökar konsekvenserna av en fallolycka för underhållspersonal, jämfört med än om spåret är förlagt i markplan. Fallolyckor och andra
personskador som kan uppstå i samband med underhållsarbeten av
anläggningen måste hanteras i den fortsatta projekteringen för att
minska sannolikheten och eventuellt även konsekvensen av dessa
risker. Underhållsåtgärder såsom snöröjning måste också behandlas så
att anläggningen kan anpassas till detta.

7.4

Riskförändring

Nedan beskrivs utifrån denna översiktliga riskbedömning de
huvudsakliga risker som bedöms öka respektive minska i och med
upphöjningen av den studerade sträckan av Roslagsbanan.

Riskreducering av direkta konsekvenser vid brand i tåg
(värmestrålning)
Minskat spårspring, klättrande, stenkastande och så vidare på
grund av svårare åtkomst/tillgänglighet
Bättre suicidprevention på grund av svårare åtkomst till
spår/anläggning
Riskreducering av platser där personer kan uppehålla sig utan
att ha uppsikt på spårvägen (ex. intilliggande busshållplatser)
Riskreducering av att fallande föremål från högre nivåer
påverkar anläggningen/spåret




7.5

Ökad risk för fall från plattform/upphöjd station
Ökad risk för fallande föremål som härrör från
anläggning/tåg/plattform till omgivningen
Ökade konsekvenser av urspårning
Räddningstjänstens insats och evakuering av personer
försvåras

Förslag till åtgärder

Inga risker har i denna rapport framkommit som ur ett riskperspektiv
bedöms omöjliggöra en upphöjning av Roslagsbanan genom Täby
stadskärna.
En generell åtgärd är dock att i den fortsatta projekteringen hantera de
risker som denna översiktliga rapport identifierat, och även nya risker
som framkommer i senare skeden. Det förutsätts här att relevanta
regelverk tillämpas och att resultaten av de utredningar och verifierande analyser som framkommer inarbetas i den framtida
projekteringen.
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Allmänna åtgärder:





Minsta (horisontella) skyddsavstånd från räl och skyddsobjekt
mot:
o Urspårning: 20 meter
o Brand i tåg: 20 meter skyddsavstånd avseende
urspårning medför att tillräckligt avstånd till oskyddad
byggnad erhålls. I det fall åtgärder som reducerar
sannolikheten för urspårning samt brandtekniska
åtgärder för byggnader vidtas kan skyddsavstånd
avseende brand sättas till 10 meter eller lägre.
o Kontaktledning/fallande kontaktledning 1,5 kV: 10
meter
Fördjupad riskanalys, inklusive byggskedet
Barnkonsekvensanalys enligt Barnkonventionen på grund av
närhet till Åva gymnasium, Tibble gymnasium,
Näsbydalsskolan, Ytterbyskolan, Bergtorpskolan

Urspårning/kollision:



Sannolikhetsreducerande åtgärder avseende urspårning, tex.
Urspårningsräler och/eller kantbalk på broar.
ATC-system (eller liknande) i banan för att säkerställa att
tågen körs med korrekta hastigheter och mot rätt signaler.
Minimerar risk för urspårning och kollision mellan två tåg.



Evakuering och räddningstjänstens insatser:









36

Installation av nödstopp för ventilationssystem i byggnader
som vid fördjupad riskanalys anses omfattas
Material/utrustning av brandfarliga material undviks i
konstruktion och drift.
Fördjupad riskanalys tar upp extern brandpåverkan på
brokonstruktion där verksamheter förläggs under och/eller i
nära anslutning till Roslagsbanan.

Bebyggelsefritt avstånd, dedikerade tillfartsvägar och
uppställningsplatser längs med banan för att möjliggöra
räddningstjänstens insats med stegbil eller motsvarande.
Behov av bebyggelsefritt avstånd samt utformning av
tillfartsvägar och uppställningsplatser fastställs i samråd med
räddningstjänsten.
Framtagande av strategier för ambulans-, polis- och
räddningstjänstinsatser med hänsyn tagen till evakuerings- och
utrymningsstrategier
Framtagande av evakuerings-/utrymningsstrategier med
hänsyn tagen till insatsstrategier för ambulans, polis och
räddningstjänst.

Suicid, sabotage och obehöriga (personer och djur) i spår:


Brand, brandrök och påverkan på brokonstruktion:


Fördjupad riskanalys analyseras avseende kollision med och
brandpåverkan på brokonstruktioner



Försvåra/omöjliggöra suicid, sabotage och att obehöriga
(personer och djur) vistas i banan. Exempelvis genom:
o Övervakning med exempelvis kamera (med
rörelsesensor), detektorer kopplat till larmsystem till
driftcentral. Placering av dessa efter behovsanalys
o Att frontdesignen och andra faktorer som påverkar
konsekvensen av en personkollision tas med vid val av
tågmodell för anläggningen
Stationsutformning så att spårspring/genande över spår
minimeras och att eventuell trängsel inte medför ökad risk för
påkörning. Inkluderar suicidprevention (utformning av
plattform/avskiljning av spårområden)
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Slutsatser

Roslagsbanan är idag en stor visuell och fysisk barriär i centrala Täby.
En upphöjning av Roslagsbanan på bro, eller nedsänkning i tunnel,
skapar möjligheter för Täby kommun att utveckla en
sammanhängande stadskärna och på så sätt öka tillgängligheten till
målpunkter, öka tryggheten och skapa en inbjudande stadsmiljö.

Tre alternativ för upphöjning av Roslagsbanan genom Täby stadskärna
har studerats. Samtliga alternativ bedöms möjliga att genomföra. Ur
ett tekniskt perspektiv förordas alternativ 3 som går på bro över ÅVAområdet och Täby centrum samt i markläge vid passage av Täby
galoppfält. I alternativ 3 ansluter den nya järnvägsbron till den
befintliga Roslagsbanan på ett bra sätt. Spårgeometrin medger att den
nya bron kommer ner till marknivå innan järnvägs- och vägbron som
går över Bergtorpsvägen, mellan stationerna Galoppfältet och
Viggbyholm. Alternativ 3 är även att förorda ur ett kostnadsperspektiv,
eftersom byggherrekostnader och entreprenadkostnader bedöms vara
lägre än i de andra studerade alternativen.
I alternativ 1 och 2 hinner Roslagsbanans bro inte komma ner till
marknivå innan järnvägs- och vägbron som går över Bergtorpsvägen.
Om alternativen är intressanta att gå vidare med behöver bland annat
fördjupade studier göras över möjliga lösningar avseende spårgeometri
vid Roslagsbanans passage över Bergtorpsvägen.
Möjligheten att förlägga Roslagsbanan i en tunnel i Roslagsbanans
befintliga sträckning har översiktligt studerats. I detta skede bedöms
tunnelalternativet vara svårt att genomföra på grund av alla befintliga
konstruktioner under mark. En nedgrävning av Roslagsbanan är en
betydlig dyrare lösning än en upphöjning. Om en tunnelförläggning av
Roslagsbanan ändå är intressant att gå vidare med behöver alla
konstruktioner som finns nedgrävda i marken i Täby centrum

lokaliseras. Om det är möjligt att dra ett spår som uppfyller alla
tekniska krav för Roslagsbanan och Täby kommuns önskemål och
visioner behöver utredas vidare med hänsyn till de befintliga konstruktionerna. Alternativt kan en annan sträckning för ett tunnelalternativ
utredas.
Konsekvenserna av en upphöjd Roslagsbana har översiktligt studerats
avseende skillnader i ljud och vibrationer, elektromagnetisk
samexistens (EMC) samt risk och säkerhet jämfört med dagens
markförlagda bana.
En upphöjning av Roslagsbanan lyfter ljudkällan från marken. Detta
innebär en reduktion i skärmningseffekten av närliggande fastigheter
och resulterar i att ljudutbredningen når längre från spåren än tidigare.
Den ökade ljudutbredningen kan dock reduceras markant med spårnära skärmar. Med bullerdämpande åtgärder på järnvägsbron kan
bullerpåverkan i området bli mindre än idag och därmed även uppfylla
gällande riktvärde och mål. Med rätt dimensionering av fundament och
pelare kan risken för störande vibrationer och stomljud minimeras.
Buller och vibrationer behöver studeras ytterligare vid fortsatta studier
av en upphöjning.
Den statiska elektromagnetiska strålningen bedöms inte påverka
omgivningen signifikant vid en upphöjning av Roslagsbanan jämfört
med om anläggningen ligger i markplan. För växelfälten kan det ha en
viss betydelse. I och med att det kommer att finnas utrymmen där
människor kan komma att vistas under bananläggningen så kommer
man närmare strålningskällan än annars. Av denna anledning bör en
noggrann analys göras med avseende på prevention av växelfält på
banmatningens likspänningssida.

En upphöjd Roslagsbana bedöms leda till ökade risker för fall från
plattform/upphöjd station, fallande föremål som härrör från
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anläggning/tåg/plattform till omgivningen, ökade konsekvenser av
urspårning avseende personskada och att Räddningstjänstens insats
och evakuering av personer försvåras. Å andra sidan bedöms en
upphöjning leda till riskreducering av direkta konsekvenser vid brand i
tåg (värmestrålning), minskat spårspring, klättrande, stenkastande
och så vidare på grund av svårare åtkomst/tillgänglighet, bättre
suicidprevention på grund av svårare åtkomst till spår/anläggning,
riskreducering av platser där personer kan uppehålla sig utan att ha
uppsikt på spårvägen och riskreducering av att fallande föremål från
högre nivåer påverkar anläggningen/spåret. Inga risker har
framkommit som ur ett riskperspektiv bedöms omöjliggöra en
upphöjning av Roslagsbanan genom Täby stadskärna. Risker som har
identifierats i denna utredning och nya risker som framkommer i
senare skede behöver inarbetas i framtida projektering.
I fortsatta utredningar av en upphöjd Roslagsbana genom Täby
stadskärna behöver ett möjligt genomförande utredas. Detta omfattar
bland annat produktionsplanering, ersättningstrafik, vägtrafik, gångoch cykeltrafik, brokonstruktion med mera.
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