Bilaga 2. Ritningsförteckning mm angående
Katarinaterminalen
Översiktsplan och utrymningsfält
2019-01-15
Syftet med bilagan är att visa bussterminalens huvuddrag samt att peka på avsaknaden av
gångbanor (utrymningsfält) i trafikutrymmet.
Bilderna är utdrag från systemhandlingarna för Projekt Slussen Berg. Samtliga dokument är
efter begäran utlämnade av projektledaren för Projekt Slussen.

Systemhandling T3-100-10-80000-0101
Översiktsplan inklusive in- och utfart. Terminalen utgörs av ett bergrum bestående av 3
längsgående tunnlar förbundna med 10 tvärgående tunnlar. Bergrummets södra tunnel är
ankomstsida för bussarna. Den mittre tunneln är passagerarhall. Bergrummets norra tunnel
är avgångssida för bussarna. In- och utfarten består av en 140 m lång tunnel samt en 180 m
lång nedsänkt ramp. Rampen har 2 körfält och trafikeras i vänstertrafik. I anslutningen till
Stadsgårdsleden minskas antalet körfält till 1. Detta körfält ska användas växelvis för inrespektive utfart.
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Utdrag ur Systemhandling T3-100-22-80100-0104, sektion F-F
Sektion genom terminalens avgångssida. Till höger i sektionen finns perrongen för avresande
passagerare. Utrymningsvägar finns till vänster i sektionen. I mitten uppställningsplats samt
två körfält. Det saknas utrymningsfält där passagerare vid utrymning kan röra sig utmed
avgångstunnelns norra sida, till vänster i bild, fram till en utrymningsväg. Utrymningsvägarna
blockeras därigenom av bussar.
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Utdrag ur Systemhandling T3-100-22-80100-0104, sektion G-G
Tunneln har i detta snitt två körfält i samma körriktning. På tunnelns sidor finns 40 cm breda
refuger. Utrymningsfält saknas.
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Systemhandling T3-100-22-80400-0101
Sektion genom nedsänkt ramp från Stadsgårdsleden. Rampen är 180 m lång och har två
körfält och trafikeras i vänstertrafik. Mellan körfälten finns en 50 cm bred refug. Denna är
kullrig för att underlätta körning från ett körfält till ett annat. Vid rampens sidor finns 50 cm
breda refuger. Utrymningsfält saknas.
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Systemhandling X4-BE-800-0100. (sekretess upphävd 2014-07-04 )
Denna systemhandling behandlar Brand- och utrymningsskydd. Här redovisas sidan 12 ur
handlingen. Den visar att projektet utgår från att 5 000 personer kan komma att vistas
samtidigt i terminalen.
Siffran 5 000 är en nedskrivning av resultatet från Teknisk rapport X1-Brand, risk och
säkerhet, bilaga 1 till brandskyddsbeskrivning, daterad 2011-12-23. Under rubriken
dimensionerande personantal står på sidan 8: 7 600 personer maximalt inom vänthallen, 255
personer inom busskörytan. Totalt 7 855 personer.
På sidan 17 i systemhandling X4-BE-800-0100 finns en ögonblicksbild av
utrymningssimulering av bussterminalen. Den simulerade bilden visar hur de utrymmande
rör sig över trafikytan och bildar köer mot nödutgångarna. Simuleringen tar inte hänsyn till
att det finns bussar på körytan. Inte heller de simuleringar av utrymningstider som redovisas
i X4-BE-800-0101_bilaga 5 tar hänsyn till att det finns bussar på körytan. Även
förekommande illustrationer av utrymningsvägar visar utrymning över ytor som kan vara
blockerade av bussar.
Effektiv utrymning kan ske först om bussar på avgångssidan och i in- och utfartens
utfartssida körs ut till Stadsgårdsleden. Detta redovisas av projektet på följande sätt: ”de
bussar som är på väg ut ur bussterminalen fortsätter sin ordinarie färd varpå ett körfält blir
fritt att använda för utrymning” (Antagandehandling Dnr 2014-12434 sidan 55).
Riskutredningarna förutsätter däremot att all trafik stoppas vid brand. Tiden innan kritiska
förhållande uppnås vid brand är kort.
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Systemhandling TI-PM-000-0001, 9.4 Korsning vid Fotografiska (A4)
Ritningen visar terminalens kombinerade in- och utfart mot Stadsgårdsleden.
In- och utfartens öppning mot Stadsgårdsleden består av ett enda körfält som skall användas
växelvis för in- och utfart. I denna punkt sker också växlingen från höger- till vänstertrafik vid
infart, och från vänster- till högertrafik vid utfart. Lösningen strider mot bestämmelser i
lagstiftning om tunnlar som anger att antalet körfält i tunnlars utfart inte får vara mindre än i
själva tunneln.
Utformningen strider även mot Landstingets riktlinjer som anger att en kombinerad in- och
utfart skall ha minst tre körfält:
”In- och utfarter ska därför dimensioneras med omkörningsmöjlighet så att det kan ske utan
störning för bussar i motsatt körriktning. Därför ska separerade in- och utfarter
dimensioneras så att två bussar kan köra i bredd och kombinerade in- och utfarter
dimensioneras så att tre bussar kan köra i bredd.”
(Utdrag ur landstingets riktlinjer för utformnings bussterminaler, Riterm. sid 24)
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