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FÖRORD

Denna rapport utgör slutredovisning av en förstudie med titeln "Kartläggning av

föremål i omedelbar anslutning till jämvägsspåret med hjälp av videoñlm" som

järnvägsgruppen vid Statens väg- och transportforskningsinstitut (VTI) har ge-

nomfört på uppdrag av Banverkets Planeringsavdelning.
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SAMMANFATTNING

Denna rapport redovisar ett projekt där syftet varit att med hjälp av videoñlm

undersöka möjligheten att kartlägga fasta föremål i omedelbar anslutning till järn-

vägsspåret. Som underlagsmaterial till projektets genomförande har 'utnyttjats en

videoñlm, som spelades in 1991-04-17 och som visar den 95 km långa sträckan

mellan Mjölby - Hallsberg.

Möjligheten att bedöma de faktorer som kan tänkas påverka händelseförloppet

omedelbart efter att en urspåring inträffat är ett angeläget delmoment när det gäller

transporter av farligt gods på järnväg. En kartläggning av omgivningens karaktär

kommer därför att få stor betydelse för möjligheten att göra en bedömning av på-

verkande faktorer. Eftersom transporterna ofta sker över en längre sträcka med

varierande karaktär gäller det att på ett lämpligt sätt lokalisera och definiera de

områden/föremål som kan ha betydelse för konsekvenserna givet att en urspåring

inträffat.

Konceptet för en dokumentation/beskrivning av banans omedelbara omgivning

måste, för att bli meningsfullt, innehålla kriterier/exempel för att avgöra vad som

är "farliga föremål". Vidare måste systemet vara användarvänligt och innehålla

väldefinierade rutiner för registrering och uppdatering.

De föremål som i denna förstudie valts ut för en närmare dokumentation är

a) konstbyggnader, dvs broar, vägbroar och vägportar, b) närliggande hus eller in-

dustribyggnader som kan skadas, c) bergsskärningar, d) vattendrag, och e) hög

banvall.

Av resultatet framgår att den studerade sträckan generellt kan delas upp i två typer

av omgivning.På sträckan Mjölby - Motala är landskapet relativt flackt med stor

andel åkermark och enstaka skogspartier. Norr om Motala och fram till Hallsberg

är det kuperad terräng med dominerande skogsområden.

Bergsskärningar har en klar dominans bland de totalt 84 observationer som har

gjorts. Antalet bergsskärningar uppgår till 30 stycken och alla förekommer på

sträckan Motala - Hallsberg. Hälften av de18 konstbyggnader som noterats före-

kommer på den 26 km långa sträckan Mjölby - Motala. Enstaka hus som ligger i

direkt anslutning till banvallen har noterats på 12 platser. De 14 vattendrag som

observerats förekommer till övervägande del på sträckan Motala - Hallsberg.
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II

Den genomförda förstudien tyder på att utnyttjandet av videoñlm tagen från tåg är

ett enkelt och billigt komplement för att inhämta information om banans

omedelbara omgivning. För att informationen skall bli fullständig krävs dock att

information även inhämtas via kartmaterial och eventuellt även genom

observationer i fält. Även om videoñlm inte täcker hela behovet av information

finns det anledning att vidareutveckla denna metod för att i en framtid kUnna

utnyttjas i det underlag som är nödvändigt vid en risk- eller konsekvensanalys.

Fördelen med att först studera filmmaterial är att föremålen kan lokaliseras med

relativt stor noggrannhet vilket underlättar i ett senare skede om eventuella

observationer i fält behöver göras.

VTI Notat 13 - 1995



l BAKGRUND

Enligt VTI Rapport 387:2 (Fredén, 1994) framgår att konsekvenserna av en ur-

spåring är en funktion av vagnens konstruktion, omgivningens "aggressivitet" och

vagnens hastighet. Det är dock svårt att kvantitativt beskriva sambandet mellan

skadans omfattning och de tre variablerna. Något användbart statistiskt underlag

finns inte och variationsmöjligheterna är många.

I rapporten nämns två exempel: En vagn som rullar ut på ett fruset gärde i

120 km/h kan förbli helt oskadad medan en vagn som från stillastående tippar

utför en 20 meter hög slänt byggd av sprängsten troligen får skador.

När det gäller järnvägstransporter med farligt gods och mot bakgrund av vad som

sägs i VTI Rapport 387:2 bör det vara av intresse att finna en metod för att kart-

lägga och beskriva omgivningens karaktär närmast banvallen.

VTI Notat l3 - 1995



2 SYFTE OCH AVGRÄNSNING

Syftet med denna förstudie är att undersöka möjligheten att med hjälp av video-

ñlm tagen från tåg göra en kartläggning av omgivningen närmast banvallen med

inriktning på sådan föremål/objekt som bör beaktas vid bedömning av troliga kon-

sekvenser givet att en olycka/urspåring inträffat.

Förstudien avgränsas till att omfatta den 95 km långa järnvägssträckan mellan

Mjölby - Hallsberg.
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3 PROBLEMSTÄLLNING

En viktig del när det gäller transporter av farligt gods är att göra en bedömning av

de faktorer som kan tänkas påverka händelseförloppet givet att en järnvägsolycka

inträffat. I en sådan bedömning kommer därför omgivningen eller miljön vid eller

i närheten av olycksplatsen att ha betydelse. I och med att transporterna ofta sker

över en längre sträcka kommer av naturliga skäl omgivningen att ha en varierande

karaktär sett över den aktuella transportsträckan. Problemet är att på ett lämpligt

sätt lokalisera och definiera de områden i omgivningen som kan ha betydelse för

händelseförloppet givet att en olycka inträffat. Det kan vara frågan om att lokali-

sera vassa "farliga" föremål (stenblock, stolpar etc) vid speciellt känsliga områden

som exempelvis vattentäkter.
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4 REGISTRERING AV FÖREMÃL I BANANS OMGIVNING

En dokumentation av föremål i banans omedelbara omgivning måste uppfylla

vissa kriterier för att den skall bli meningsfull. Inledningsvis bör därför följande

diskuteras:

* Definition av föremål

En mycket viktig fråga är att finna kriterier/exempel för att avgöra vad som är

"farliga föremål" och i vilka miljöer det är speciellt viktigt att kartlägga före-

komsten av dessa "farliga föremål".

* Användarvänlighet

Den information som läggs in i ett register måste gå att hitta på ett enkelt sätt.

Lämpliga sökrutiner måste därför finnas i systemet för att möjliggöra sökning av

speciella objekt på den aktuella transportsträckan. Vidare måste det finnas möjlig-

het att på ett enkelt sätt göra revideringar av den information som finns i systemet.

Ytterligare en viktig fråga är hur materialet skall presenteras för att ge en bra bild

av de objekt som kan förekomma i banans omgivning. Begreppet användarvänlig-

het inkluderar också krav på metoder för att samla in data.

* Registrering och uppdatering

Det måste finnas väldefinierade rutiner för att registrera och uppdatera aktuell

information när det inträffar förändringar som kan vara av betydelse för bedöm-

ningsunderlaget. Typen av förändringar som kan inträffa och som bör beaktas i

sammanhanget är exempelvis:

* bebyggelseutveckling

* kalhyggen

96 nedlagd åkermark

9(
-

nya vattentäkter

Ett delmoment i kartläggningen av föremål i banans omedelbara omgivning är att

definiera föremålen på ett klart och entydigt sätt och att detta görs på ett så objek-

tivt sätt som möjligt. De föremål som är aktuella att notera i detta sammanhang är

sådana som kan tänkas inverka på händelseförloppet och konsekvenser vid en in-

träffad järnvägsolycka där farligt gods är inblandat.
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De föremål eller områden som förekommer i banans omedelbara närhet kan delas

in i två huvudgrupper enligt följande:

I) Områden som har en utsträckning i längsled, t ex skogspartier, åkermark, eller

vattendrag parallellt med järnvägen. Dessa typer av objekt kan anges i

procent/km eller som km/bandel.

H) Föremål som har en mycket begränsad utsträckning i längsled, t ex bergs-

skärningar, konstbyggnader eller enstaka hus. Denna typ av föremål anges i

antal per km eller antal/bandel.

Föremålens placering på höger eller vänster sida av spåret registreras utifrån ak-

tuell färdriktning. Det är därför nödvändigt att noteringar görs med avseende på

start- och målpunkt samt aktuella kilometertal. Vad som bör beaktas i samman-

hanget är att om transporten sker åt andra hållet måste de gjorda markeringama

angående höger- respektive vänster sida kastas om. Definitionen av färdriktningen

kan ha betydelse t ex med tanke på bebyggelse och dominerande vindriktning på

just denna plats. En annan faktor i sammanhanget är att i ena riktningen är oftast

de vagnar som transporterar farligt gods lastade medan de går tomma i den andra

riktningen.
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5 ÖVERVÄGANDEN INFÖR ANALYSEN

En genomgång av videoñlmen från sträckan Mjölby - Hallsberg visar att det finns

mycket information angående banans omgivning. All information är dock inte

relevant när man diskuterar vilken inverkan banans omgivning kan ha på händel-

seför10ppet och konsekvenserna givet att en farligtgodsolycka inträffat. Samtidigt

måste informationen från videoñlmen kompletteras med information från andra

källor. Det sätt som bansträckan har filmats på innebär vissa begränsningar med

avseende på synfältet och av den anledningen torde det vara lämpligt att i vissa

situationer dessutom utnyttja kartmaterial över den aktuella sträckan. Vid jäm-

förelse med en karta över det område där banan har sin sträckning framkom att

informationen från videoñlmen delvis kunde ge en felaktig bild av förhållandena i

banans omgivning.

I följande avsnitt kommer några olika objekt som återfinns i banans omedelbara

omgivning att mer ingående diskuteras.

5.1 Skogsmark och åkermark

Att enbart utifrån ñlmmaterialet försöka ge en beskrivning av den skogsmark och

åkermark som förekommer i banans omgivning kan bli missvisande. En faktor

som är svår att avgöra är vilken utsträckning denna typ av markområden egent-

ligen har. Eftersom den enda längddeñnition som på ett enkelt sätt går att erhålla

från filmen är km-talet kommer variationerna inom denna längdgräns inte att

kunna fastställas entydigt. Det blir således svårt att ange något förhållande mellan

de båda marktypema sett över banans totala längd. Teoretiskt finns dock möjlig-

heten att utifrån tågets hastighet och registrering av tiden beräkna en exaktare

position längs sträckan där skogsmark respektive åkermark förekommer. Behovet

av att lokalisera den exakta platsen måste ses mot bakgrund av att en viss osäker-

het ändå uppstår och att metoden är tidskrävande.

En annan iakttagelse som gjordes var att det är svårt att avgöra hur långt i sidled

som framförallt skogspartier utbreder sig. Vidare är det svårt att utifrån video-

filmen avgöra vad som finns bakom vissa partier med skog. Vid en jämförelse

mellan ñlmmaterialet och kartmaterial över motsvarande område framkom att det

på flera ställen finns sjöar och bebyggelse vilket inte framgick av videoñlmen.
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Man kan således konstatera att det inte är lämpligt att beskriva denna typ av om-

givning enbart utifrån videoñlmen utan att man även bör utnyttja lämpligt kart-

material.

5.2 Banvall

Banvallens utseende är möjligt att studera via ñlmmaterialet men inte via kartor.

Det som är av intresse att studera vad gäller banvallen är bla dess höjdläge i för-

hållande till omgivningen samt släntytans beskaffenhet. Släntytans struktur kan ha

en viss inverkan på risken för att en tank skall punkteras eller ej. En skrovligt ut-

formad släntyta vid en hög banvall kan innebära större risker jämfört med om det

är frågan om en släntyta med slät karaktär. Oavsett släntytans karaktär kan före-

komsten av hög banvall ha betydelse för olycksförloppet, speciellt om det dess-

utom finns exempelvis bebyggelse eller sjöar belägna vid släntfoten.

5.3 Bebyggelse

Med tanke på eventuella konsekvenser är bebyggelsen i närheten av banan av stor

betydelse. Emellertid är det inte enbart den bebyggelse som ligger närmast banan

som är av intresse eftersom ett eventuellt utsläpp av farligt gods kan ske över ett

större område beroende på exempelvis utsläppets storlek och rådande vind-

riktning. På liknande sätt som för skogsmark och åkermark är det svårt att enbart

utifrån ñlmmaterialet se den exakta förekomsten av bebyggelse längs banan och

som kan vara av intresse med hänsyn till eventuella konsekvenser. Generellt bör

därför bebyggelsen studeras med hjälp av kartmaterial.

Dock kan det vara av intresse att utifrån videoñlmen studera enstaka hus eller

mindre grupper av hus (t ex sommarstugeområden) som ligger i anslutning till

banan och då i kombination med olämpliga förhållanden på banan som t ex

bergsskärningar eller höga banvallar. Direkta skador på denna typ av föremål kan

inträffa även vid andra typer avjämvägsolyckor än där farligt gods är inblandat.
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5.4 Vattendrag

När det gäller vattendrag är det endast de som ligger i omedelbar närhet till spåret

som går att upptäcka via videoñlmen vilket innebär att kompletterande informa-

tion i form av lämpligt kartmaterial måste utnyttjas för att erhålla en fullständigare

bild av vattendragens förekomst. Observationer om vattendrag bör även komplet-

teras med information om deras utbredning och flödesriktning för att kartlägga

eventuell förbindelse med andra vattendrag.

Förutom förekomsten och utbredningen av vattendragen är det av intresse att be-

skriva banans övriga omgivning intill dessa vattendrag. Om det finns andra objekt

som exempelvis bergsskärningar i direkt anslutning till vattendragen kan detta ha

betydelse för händelseförloppet och konsekvenserna vid en inträffad farligtgods-

olycka.

5.5 Bergsskärning

Ett objekt som är svårt att lokalisera via kartmaterial är bergsskärningar och därför

är videofilmen ett lämpligt analysinstrument. Bergsskärningar kan ha lite olika

utseende både vad gäller höjd och utsträckning i längsled. Ett karakteristiskt drag

hos en bergsskäming är dess skrovliga yta. Sannolikheten för skada på en tank-

vagn kommer att påverkas av bergsskärningens skrovlighet samt dess utseendeii

höjd och längsled.

En bergsskäming med höga sidor kan i vissa fall vara mindre farlig är en

bergsskäming med lägre sidor. Detta antagande grundar sig på att vid höga sidor

kommer tankvagnen att "glida" mot skärningssidan och man får en stor kontaktyta

mellan tankvagn och skärningssida. I fallet med en låg bergsskäming kan det

finnas risk för att vagnen välter och träffar skärningen uppifrån vilket skulle kunna

ge en mer koncentrerad kontaktyta mellan vagnen ochbergsskärningen och där-

med ökad risk för punktering. I sammanhanget bör tunnlar nämnas vilket i princip

är en form av bergsskäming. Uppgifter om tunnlar hämtas från tunnelregistret

vilket gör att man inte behöver studera filmen för att få uppgifter om var det före-

kommer tunnlar. Tunnelväggarnas utseende bör dock studeras på plats eftersom

ljusförhållandena i tunneln gör det svårt att utifrån Videofilmen få information om

karaktären på tunnelväggarna. Däremot är det möjligt att studera tunnel-
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mynningens utseende utifrån ñlmmaterialet liksom den Övriga miljön i närheten

av tunneln som exempelvis vattendrag eller enstaka hus.

5.6 Bro, vägbro, vägport

Uppgifter om var denna typ av konstbyggnader finns placerade kan hämtas dels

från broregistret dels från vägkorsningsregistret. På liknande sätt som för andra

föremål är det av intresse att beskriva omgivningen närmast konstbyggnaden.

5.7 Generella synpunkter

En hel del information som beskriver banans omgivning finns att hämta från andra

källor än videoñlmen från sträckan. Vissa typer av miljöer går dock inte att be-

skriva annat än med hjälp av Videofilmer eller via en okulärbesiktning i fält. Det

senare förfaringssättet är både kostsamt och tidsödande varför Videofilmer är ett

utmärkt hjälpverktyg. För att erhålla en så heltäckande beskrivning som möjligt

bör både videoñlm, kartmaterial och information från lämpliga register utnyttjas

för ändamålet.
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6 ANALYS AV VIDEOFILMEN

Utifrån de diskussioner som tidigare redovisats har en genomgång av den video-

filmade sträckan Mjölby - Hallsberg gjorts. I denna genomgång har följande

objekt valts ut för en närmare analys:

1) konstbyggnader, dvs broar, vägportar, vägbroar

2) närliggande hus eller industribyggnader som kan skadas, (hus ute på linjen)

3) bergsskärningar

4) vattendrag

5) hög banvall
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7 RESULTAT

En förteckning av de observationer som har gjorts finns redovisad i bilaga 1. Som

framgår avgjorda noteringar visar det sig att det, trots gjorda avgränsningar, finns

mycket information att hämta om föremål i banans närhet. Generellt kan den stu-

derade sträckan delas upp i två typer av omgivning.På första delen av den stude-

rade sträckan, dvs Mjölby - Motala är landskapet relativt flath med mycket åker-

mark och enstaka skogspartier. På den andra delen av sträckan, dvs Motala -

Hallsberg är terrängen mer kuperad med skogspartier som dominerande inslag.

För att få en lite bättre Överblick av deföremål som förekommer i banans om-

givning har observationerna sammanställts i tabell 1 där antalet objekt inom Varje

grupp finns redovisat samt det totala antalet objekt över den observerade sträckan.

Denna typ av sammanställning ger ingen information om hur omgivningen vid

objekten ser ut, utan endast att objekten finns på den aktuella sträckan och vid

vilket km-tal de förekommer.

Det objekt som förekommer mest på denstuderade sträckan är bergsskärningar.

Alla bergsskämingar, dvs 30 stycken, är lokaliserade till sträckan norr om Motala

(km 268) och fram till Hallsberg (km 199). På hela sträckan mellan Mjölby -

Hallsberg har 18 konstbyggnader noterats. Hälften av dessa förekommer på den

26 km långa sträckan Mjölby - Motala medan resterande 9 konstbyggnader är

utspridda på den 69 km långa sträckan mellan Motala - Hallsberg. Enstaka hus

eller industribyggnader som ligger i omedelbar närhet av banvallen och som skulle

kunna utsättas för skada vid en urspåring har observerats på 12 platser. Dessa

objekt finns utspridda över hela sträckan mellan Mjölby - Hallsberg. De 14

vattendrag som har observerats förekommer till övervägande delen på sträckan

mellan Motala - Hallsberg.
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Tabell 1 Observationer från den videoñlmade sträckan Mjölby - Hallsberg.

KONST- ENSTAKA BERGS- VATTEN- ANTAL
BYGGN HUS DRAG BANVALL OBJEKT

1
18 12 30 14

 

Banvallen på den studerade sträckningen uppvisar en mycket slät karaktär och

några "vassare" föremål som exempelvis stenblock har inte kunnat upptäckas med

hjälp av videoñlmen. På vissa kortare avsnitt har det på grund av skuggningar på

videoñlmen varit svårt att exakt urskilja banvallens karaktär med avseende på

skrovlighet.
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Ytterligare information angående de föremål som finns i banans omedelbara när-

het kan införskaffas på flera olika sätt. Dels kan som tidigare nämnts, lämpligt

kartmaterial utnyttjas, dels kan fältobservationer göras. En annan teknik som har

utnyttjats i denna förstudie för att dokumentera banans omgivning är att ta fram

stillbilder från videoñlmen. Denna teknik är inte lika kostsam och tidsödande som

att göra observationer ute i fält. Även om kvaliteten på bilderna inte blir lika hög

som vid dokumentation med stillbildskamera ute i fält är det ändå ett alternativ

som bör ställas mot kostnaden för fältobservationer.

De bergsskärningar som har observerats är ganska likartade till karaktären vilket

innebär att det är frågan om små bergsskärningar med en starkt begränsad ut-

sträckning i såväl längsled som i höjdled. Skärningen är ofta vertikal och

sidoytoma har en skrovlig karaktär. Exempel på några typer av bergsskärningar

framgår av ñgurema 1-3.

 

Figur 1 Bergsskärning vid kilometer 264.
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Figur 2 Bergsskärning vid kilometer 232.

t 2.'

?.f_ .

:
F
T
W

0
.
7
%

a
u
g
.

 

Figur 3 Bergsskärning vid kilometer 255.

Bergsskärningen som visas i ñgur 2 är en av de större som förekommer på den

studerade sträckan och ligger i direkt anslutning till en sjö som utgörs av det lju-

sare partiet i bildens överkant. De andra bergsskärningarna som är illustrerade är
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av något annorlunda karaktär och ligger i en helt annan miljö än bergsskärningen i

figur 2. Vid en jämförelse mellan de tre illustrerade bergsskärningama ligger det

nära till hands att bedöma miljön enligt figur 2 som "farligare" än de övriga två

miljöema eftersom denna ligger i direkt anslutning till ett vattendrag. I de fall

bergsskärningen är täckt av vegetation kan det vara svårt att utifrån videoñlmen

avgöra hur skrovlig bergsskärningens yta egentligen I vissa fall kan en bedöm-

ning av bergsskämingens karaktär vara svår att göra på grund av de skugg-

bildningar som t ex omkringliggande skogspartier orsakar.

Objekten enstaka hus har noterats i de fall de ligger i omedelbar närhet till ban-

vallen på ett sådant sätt som framgår avfigurerna 4-5. Det är med andra ord frågan

om byggnader som kan utsättas för direkt skada vid en inträffad järnvägsolycka

oavsett om farligt gods är inblandat eller ej. Den bedömning som kan göras utifrån

videoñlmen är att dessa objekt till största delen utgörs av sommarstugor.

 

Figur 4 Enstaka hus vid kilometer 288.
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Fi ur5

 

Figur 6 Enstaka hus vid kilometer 250.

När det gäller denna typ av föremål finns det all anledning att även inhämta in-

formation från t ex fastighetsregistret som kompletterande underlag för en slutlig

bedömning.
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På den studerade sträckan mellan Mjölby - Hallsberg har två olika typer av väg-

broar noterats. Den ena typen är uppbyggd av pelare bestående av antingen stål-

pelare, enligt figur 7, eller betongpelare enligt ñgur 8. Vid den vägbro som illust-

reras i figur 8 ligger i direkt anslutning en mindre bergsskärning på vänster sida av

spåret.

  

Figur 7 Vägbro vid kilometer 291.
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Figur 8 Vägbro vid kilometer 230.
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I det andra fallet är det frågan om att vägbron är uppbyggd av helgjutna betong-

fundament på ömse sidor av spåret i enlighet med figur 9.
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Vägbro vid kilometer 294.

En annan typ av konstbyggnader som förekommer på den studerade sträckan är

vägportar vilket illustreras i figurema 10 respektive 11. Av naturliga skäl före-

kommer dessa typer av konstbyggnader ofta i kombination med hög banvall vilket

kan ha viss betydelse för händelseförloppet givet en inträffad järnvägsolycka.
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Figur 10 Vägport vid kilometer 289.

 

Figur 11 Vägport vid kilometer 265.

Vattendragen som förekommer på den studerade sträckan och som går att iakttaga

från videoñlmen är sjöar och mindre åar över Vilka spåret passerar. Information

om vattendrag bör framförallt hämtas från lämpligt kartmaterial men kompletteras

men den information som går att erhålla från Videofilmen. På den studerade

sträckan finns i princip två olika miljöer där vattendrag förekommer intill spåret.
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Den ena typen illustreras i figur 12 och i detta fall är det frågan om att spåret pas-

serar över ett mindre vattendrag.

 

Figur 12 I Vattendrag vid kilometer 222.

Denna typ av information säger inte någonting om huruvida detta till synes "lilla"

vattendrag står i förbindelse med något annat vattendrag av känsligare natur. Där-

emot ger det information om miljön runt vattendraget. Som framgår av figuren är

det rakspår på den aktuella platsen, visserligen med något hög banvall men med en

jämförelsevis "slät" utforrrming. Antag istället att det exempelvis hade funnits en

bergsskäming i direkt anslutning till platsen (jämför figur 2)så hade situationen

varit annorlunda och i sin tur påverkat bedömningen med hänsyn till tänkbara

konsekvenser.

Genomgången av videoñlmen som utnyttjats i denna förstudie visar att det inte är

helt självklart hur de olika föremålen skall grupperas. I många fall förekommer

olika typer av föremål på i princip ett och samma ställe. Exempel på ett sådant

ställe där flera objekt förekommer i kombination illustreras i ñgurema 13 a-b.
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Figur 13a Vägport Vid kilometer 294.

 

Figur 13b Vattendrag vid kilometer 294.
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Som framgår avfigurerna är det frågan om en mycket begränsad sträcka där spåret

först passerar en vägport med ett intill liggande hus på vänster sida i färdrikt-

ningen. Strax därefter passerar spåret ett vattendrag där det också förekommer

enstaka hus på vänster sida i omedelbar anslutning till spåret. På den begränsade

sträckan som illustreras av figurerna 13 a-b framgår även att banvallen ligger på

en hög nivå jämfört med omgivande terräng.

I en tidigare studie (Lindberg, 1994) har Videofilmer tagna från tåg utnyttjats för

att undersöka möjligheten att registrera olika egenskaper hos plankorsningar.

Resultatet av studien visar att videofilmning från tågkan vara ett kostnadseffektivt

hjälpmedel för att registrera olika egenskaper hos plankorsningar.

I samband med föreliggande studie angående föremål i banans omedelbara om-

givning har miljön kring några plankorsningar dokumenterats med hjälp av still-

bilder från den studerade videoñlmen. Exempel på hur miljön vid några olika

plankorsningar kan se ut redovisas i ñgurema 14 a-d.
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Figur 14a Plankorsning.
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Figur 14b Plankorsmng.
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Figur 14d Plankorsning.

Ovanstående fyra exempel på plankorsningsmiljöer ger inte en helt rättvisande

bild av korsningarnas egenskaper eftersom det är frågan om endast en stillbild vid

varje plankorsning. För en utförligare dokumentation finns dock möjligheten att ta

fram fler stillbilder med varierande avstånd fram till själva plankorsningen.
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8 DISKUSSION

Tekniken att utnyttja videoñlm för att studera föremål i banans omedelbara närhet

får ses som ett av flera verktyg för dettaändamål. Genom att studera ett film-

material erhåller man i ett första skede en Övergripande bild av hur miljön i banans

närhet ser ut. Informationen från ñlmmaterialet bör dock som tidigare nämnts

kompletteras med hjälp av exempelviskartmaterial och observationer ute i fält.

Fördelen med att först studera filmmaterialet är att föremålen kan lokaliseras med

relativt stor noggrannhet vilket sparar tid i ett senare skede då observationer ute i

fält behöver göras.

En aspekt när det gäller att bedöma konsekvenserna vid en inträffad järnVägs-

olycka är hur pass tillgänglig olycksplatsen är med tanke på räddningsinsatser.

Antag att det ute på linjen finns en bergsskärning som ligger isolerat, dvs det före-

kommer inga andra föremål i form av exempelvis bebyggelse eller vattendrag i

närheten. Vid en första anblick kan denna bergsskärning betraktas som "ofarlig"

men om olyckan skulle inträffa och räddningsinsatsema försvåras på grund av

platsens otillgänglighet kan situationen förvärras. Med hjälp av videofrlm kan

denna typ av föremål lokaliseras och platsen definieras på en karta. Utifrån den

erhållna informationen kan sedan en bedömning göras med avseende på tillgäng-

ligheten till denna plats.

Den information som kan erhållas från en videoñlmad jämvägssträcka kan även

utgöra ett bra underlag när man diskuterar i termer av förebyggandeåtgärder.

Exempelvis kan en kartläggning av förekommande bergsskärningar ge infor-

mation om vilka bergsskärningar som med en rimlig insats kan åtgärdas. Antingen

genom att "ta bort" dem eller att göra ytorna slätare exempelvis genom att

applicera ett lager av sprutbetong utanpå de skrovliga ytorna. På andra känsliga

ställen kan det exempelvis vara frågan om att bygga skyddsvallar med hårdgjorda

men släta avrinningsdiken. Förebyggande åtgärder är inte bara aktuella på be-

ñntliga bansträckningar utan bör även diskuteras vid nyprojektering av järnvägs-

sträckor. Studier av videoñlmade befintliga bansträckningar bör kunna ge infor-

mation om hur man på nybyggda bansträckor skapar en så "ren" miljö som möjligt

i närheten av banan speciellt vid känsliga områden som exempelvis tätbebyggelse

eller vattentäkter.
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Utnyttjandet av videotekniken för att dokumentera miljön i banans närhet är ett

enkelt och billigt alternativ för att inhämta information om banans omedelbara

omgivning. Det finns därför all anledning att ytterligare utveckla denna metod för

att i en framtid kunna utnyttjas och ingå i det underlag som är nödvändigt vid en

risk- eller konsekvensutredning.

Den information som kan erhållas från Videofilmer tagna från tåg bör även kunna

utnyttjas i andra sammanhang t ex när man diskuterar behovet av vissa under-

hållsåtgärder. Vid vissa typer av underhållsåtgärder som exempelvis siktröjning

bör Videofilmer vara ett tänkbart hjälpmedel Vilket kan illustreras med hjälp av

figur 14b.

När det gäller banunderhåll förekommer det diskussioner om att denna verk-

samhet skall styras över till entreprenörer i en större omfattning än vad som för

närvarande sker. Den entreprenadform som diskuteras är framförallt den så

kallade funktionsentreprenaden vilket innebär att beställaren definierar viss funk-

tionsmål men där entreprenören ges möjlighet att själv besluta om metoder och

insatser för att uppnå de fastställda funktionsmålen. I detta sammanhang kan

metoden att utnyttja Videofilmer tagna från tåg vara ett kompletterande hjälpmedel

från beställarenssida att dokumentera om uppställda funktionsmål med avseende

på exempelvis siktröjning, vegetationsbekämpning eller ballastkomplettering har

uppnåtts.
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Bilaga 1

Sid 1 (6)'

MJÖLBY - HALLSBERG

Mjölby stationsområde

Km-tal

294

* Hög banvall, åkermark på båda sidor, vägport över mindre grusväg, hus på

vänster sida, vattendrag, hus på vänster sida, vägport över asfalterad väg, slut

på hög banvall.

* Enstaka hus på höger sida.

* Vägport med helgjutna betongfundament, placerad i vänsterkurva.

291

* Vägbro med stålpelare, uppåtgående grusslänter på båda sidor före och efter

vägbron.

289

* Hög banvall med åkermark på båda sidor.

* Hög banvall vid vägport över asfalterad väg.

288

* Enstaka hus på höger sida.

* Vägbro som är riven men där fundamenten fortfarande är kvar.

287

* Vattendrag vid utfart från Skänninge.

285

* Vägbro med betongpelare, åkermark före och efter vägbron.

273

* Vägport över mindre asfalterad väg.

* Vägport över asfalterad väg.
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Sid 2 (6)

272

* Enstaka hus på höger sida.

27 1

* Hög banvall på vänster sida, bebyggelse på vänster sida.

269

* Hög banvall på höger sida, bebyggelse på höger sida.

* Vägport över stadsgata.

* Vägport över stadsgata.

* Vattendrag (Motala ström).

* Vattendrag (Göta kanal).

* Vägbro med betongpelare. Belägen i slutet av Motala stationsområde.

265

* Vägport över asfalterad väg.

* Hög banvall på vänster sida, hus på vänster sida.

264

* Bergsskärning på vänster sida placerad i vänsterkurva.

263

* Vägport över grusväg.

* Bergsskärning på Vänster och höger sida, sluttande skärning, skrovliga ytor.

* Vägbro med helgjutna betongfundament.

262

* Vägbro med stålpelare.

* Vägbro med helgjutna betongfundament.

* Enstaka hus i omedelbar närhet av Vägbro.

259

* Sjö omedelbart intill banvallen, bergsskärning på vänster sida i anslutning till

då spåret lämnar sjökanten. Vertikal skärning, skrovliga ytor.

* Mindre vattendrag, troligen förbindelse med nyss nämnda sjö.

* Sjökant på vänster sida, troligen samma sjö.
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Sid 3 (6)

258

* Bergsskärning på vänster och höger sida, vertikal skärning, skrovliga ytor,

höger sida något högreän vänster sida.

* Mindre bergsskärning på vänster sida, belägen i vänsterkurva.

* Enstaka hus på vänster sida.

* Vägport över mindre grusväg.

257

* Mindre bergsskärning på höger sida, sluttande sidor med skrovlig yta, enstaka

hus på vänster sida.

* Hög banvall på höger sida i kombination med vänsterkurva och enstaka hus på

höger sida.

256

* Bergsskärning på höger sida, sluttande skärning, slät yta.

* Bergsskärning på vänster och höger sida, placerad i högerkurva, vertikal skär-

ning, skrovligare yta på vänster sida jämfört med höger sida. Höger sida högre

än vänster sida.

* Låg bergsskärning på vänster och höger sida. I direkt anslutning till

bergsskärningen ligger en sjö på vänster sida.

255

* Sjö intill banvallen.

* Bergsskärning på vänster sida, vertikal skärning, skrovlig yta. Spårväer i

jämnhöjd med bergsskärningen.

* Mindre vattendrag.

253

* Mindre bergsskärning på vänster och höger sida, placerad i rakspår, vertikal

skärning, skrovliga ytor. Höger sida något högre än vänster sida. Skogsområde

runt omkring.

252

* Bergsskärning på höger sida, placerad i högerkurva, skrovlig yta, vertikal

skärning. Direkt efter bergsskärningen löper spåret parallellt med sjö på vänster

sida, högerkurva. Hög banvall ner mot sjön.

* Mindre bergsskärning på höger sida, sluttande skärning, skrovlig yta.
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Sid 4 (6)

251

* Mindre bergsskärning på vänster och höger sida, skrovliga ytor. I omedelbar

närhet finns enstaka hus på höger sida samt obevakad vägkorsning. Spåret går

även intill sjökant.

250

* Enstaka hus på vänster sida.

* Mindre bergsskärning på vänster sida, sluttande skärning, skrovlig yta, väns-

terkurva.

249

* Mindre bergsskärning på vänster och höger sida, vertikal skärning, skroVIiga

ytor.

244

* Enstaka hus på vänster och höger sida.

24 1

* Vattendrag.

240

* Hög banvall på vänster sida i omedelbar närhet till sjö.

239

* Mindre bergsskärning på vänster och höger sida, vertikal skärning, skrovliga

ytor.

* Hög banvall på vänster sida intill sjökant. Mindre bergsskärning på höger sida,

ganska slät yta.

238

* Mindre vattendrag.

* Hög banvall på höger sida i närhet av sjökant.

236

* Mindre bergsskärning på höger sida, slät yta, vertikal skärning. Placerad i

skogsmiljö.
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Sid 5 (6)

232

* Hög bergsskärning på vänster' sida, vänsterkurva. Vertikal skärning, ganska

skrovlig yta. På höger sida är bergsskärningen betydligt lägre än på vänster

sida. Direkt efter bergsskärningen går spåret parallellt med sjökant på höger

sida. Hög banvall på höger sida.

* Bergsskärning på vänster och höger sida, vertikal skärning, skrovliga ytor.

Bergsskärningen är högre på vänster sida. Direkt efter bergsskärningen går spå-

ret precis intill strandkant på höger sida.

* Hög bergsskärning på vänster och höger sida, vertikal skärning, skrovliga ytor.

Hög banvall mot sjö på höger sida.

23 1

* Sjö på höger sida.

* Bergsskärning på höger sida, sluttande skärning, skrovlig yta.

230

* Enstaka hus på höger sida.

* Vägbro med betongpelare direkt före mindre bergsskärning på vänster sida.

Vertikal skärning, skrovlig yta.

227

* Mindre bergsskärning på vänster sida i direkt anslutning till vägkorsningen

Höjen. Skrovlig yta.

226

* Bergsskärning på vänster och höger sida, vänsterkurva. Höger bergsskärning

betydligt högre än vänster bergsskärning. Vertikal skärning, skrovlig yta.

224

* Mindre bergsskärning på vänster och höger sida, skrovliga ytor. Placerad i

skogsmiljö.

222

* Mindre vattendrag.

220

* Vägbro med betongpelare.
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Sid 6 (6)

2 l 8

* Enstaka hus på vänster sida, troligen sommarstuga.

215

* Mindre bergsskäming på vänster och höger sida, skrovlig yta. Placerad i

skogsmiljö.

* Enstaka hus på höger sida.

21 1

* Enstaka hus på vänster sida omedelbart före Vägbro med betongpelare.

* Mindre vattendrag.

208

* Enstaka hus på höger sida.

206

* Mindre bergsskäming på höger sida, vertikal skärning, slät yta, vänsterkurva.

Bergsskärningen placerad i skogsmiljö.

* Mindre bergsskäming på vänster och höger sida, vertikal skärning, skrovliga

ytor.

* Vägbro med betongpelare. Placerad i skogsmiljö.

205

* Stor bergsskäming på vänster och höger sida, högerkurva. Vertikal skärning,

skrovliga ytor. Placerad i skogsmiljö.

204

* Bergsskärning på höger sida. Sluttande skärning, skrovlig yta, högerkurva.

203

* Bergsskärning på vänster och höger sida, vertikal skärning, skrovliga ytor.

Rakspår. Högre bergsskäming på höger sida jämfört med vänster sida.

200 + 500 m

* Mindre vattendrag.

199

HALLSBERG
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