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SAMIVIANFATTNING

Denna förstudie har omfattat Videofilmning av resenärer på den befintliga plattformen

i Knivsta. Syftet har varit att studera i vilken utsträckning passerande tåg kan tänkas

medföra risker och/eller obehag för resenärer på plattformen. Videoñlmningen har _

genomförts under sammanlagt sex timmar vid högtrañk (en eftermiddag och en

morgon). Rapporten innehåller en beskrivning av plattformsmiljön, antalet resenärer

och deras förflyttningar/uppehållsplats på plattformen samt ett antal Övriga iakttagel-

ser. En slutsats från förstudien är att de fem XZOOO-tåg som passerade under den tid

inspelningarna pågick kunde ha hållit betydligt högre fart utan att därmed förorsaka

någon avsevärd ökning av risker/obehag för resenärer på plattformen. Denna slutsats

är dock begränsad till de förhållanden som rådde vid inspelningstillfället (väderlek,

antal resenärer på plattformen etc).
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1 UPPDRAGET

Föreliggande förstudie har ingått som en del av ett större projekt avseende plattforms-

säkerhet som Järnvägsgruppen vid Statens väg- och transportforskningsinstitut (VTI)

genomför på uppdrag av Banverkets Planeringsavdelning. Från projektet finns en i

tidigare rapport tillgänglig (Lindberg, E. & Fredén, S. 1993, Plattformssäkerhet -

erfarenheter och varningsåtgärder vid några europeiska järnvägsförvaltningar i

samband med tågpassager i hög hastighet, VTI notat nr J 19).

Syftet med förstudien har varit att studera i vilken utsträckning passerande tåg kan

tänkas medföra risker och/eller obehag för resenärer som befinner sig på enjärnvägs-

plattform. Knivsta har valts ut som studieobjekt, eftersom det vid denna station

förekommer en kombination av många passerande tåg och stort resandeantal.

Uppdraget har omfattat videoñlmning under en dag av väntande, på- och avstigande

resenärers förflyttningar och val av uppehållsplats på plattformen, framförallt i

samband med att tåg som ej stannar vid plattformen passerar (sth för passerande tåg är

idag som högst 130 km/tim). Förstudien har vidare omfattat en analys och

sammanställning av de gjorda videoinspelningarna samt av egna kompletterande

observationer gjorda under den tid som inspelningarna pågått.

Det skall redan från början framhållas att det inte har legat inom ramen för denna

förstudie att utfärda några rekommendationer beträffande de olika alternativ till

ombyggnad av Knivsta bangård som Banverket f. n. arbetar med (se Jansson, D.,

1993, Knivsta bangård snabbtågsanpassning, RÖP PM 2/93). Det är dock en

förhoppning att en del av deobservationer som gjorts i denna förstudie skall kunna

bidra till att komplettera helhetsbilden även i detta projekt.

2 BESKRIVNING AV PLATTFORMSMILJÖN

Plattformen i Knivsta är av hög typ (73 cm över rälsöverkant) och löper mellan

huvudspåren i nord - sydlig riktning. Plattformens längd är 362 meter och dess bredd

varierar mellan 5,4 - 10,4 meter (smalast i ändarna). På plattformen finns ett mindre

skärmtak samt tre väntkurar med tak och väggar huvudsakligen av plexiglas. I väntku-

rarna finns sittbänkar, monitorer för trafikinformation, tidtabell samt infravärme

(stationshuset hyrs av Taxi och är ej öppet för allmänheten). I den norra delen av

plattformen finns ett trapphus (utan rulltrappa eller hiss men med ramp för

barnvagnar, bagagekärror etc). Trapphuset leder till en gångtunnel under spårområdet
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och utgör den huvudsakliga in-/utgången till/från plattformen (den södra änden av

plattformen kan även nås från Knivstavägen). Den del av plattformen som ligger norr

om trapphuset (ca 75 m) består av ett träprovisorium som dels är svårt att snöröja och

dels torde kunna innebära viss halkrisk vid snö och frost.

Trapphusets konstruktion innebär att resenärerna "tvingas ut" mot plattformskanten '

för att kunna passera det. På ena sidan om trapphuset är utrymmet större och där har

en gång med räcke/yttervägg och tak iordningställts. Det är dock möjligt att passera

på utsidan av denna gång, liksom på trapphusets andra sida, där utrymmet är betydligt

mindre. De båda senare passagemöjlighetema har delvis spärrats (för att göra dem

mindre attraktiva?), men det är ändå inga större svårigheter att ta sig förbi. (Den

böjliga stång som använts på utsidan av den ovan beskrivna takförsedda gången var

vid tillfället för videoñlmningen avskuren/avbruten). Trapphusets utseende framgår av

Figur 1.

     

Figur 1. Trapphus på platzfonnen i Knivsta.

Av Figur 1 framgår också att plattformen helt saknar linjemarkeringar syftande till att

avhålla väntande resenärer från att uppehålla sig nära plattformskanten.
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3 NIETOD

Videoñlmningen genomfördes 1993.09.02 kl 15.15-18.15 samt 1993.09.03 kl 07.05-
10.05, dvs under högtrañk på eftermiddag respektive morgon. Ljusförhållandena var
vid båda inspelningstillfällena tämligen goda. Vädret var vid det första tillfället, på
eftermiddagen, mulet med tidvis lätt regn vilket dock inte innebar något problem ur I
inspelningssynpunkt (kamerorna skyddades med hjälp av plastpåsar). Vid det andra
tillfället, på morgonen, var vädret övervägande soligt.

Filmningen genomfördes med hjälp av två videokameror placerade på stativ. Kame-
rorna placerades "rygg mot rygg" så att den ena kameran hade god täckning av det
tidigare beskrivna trapphuset och den andra riktades längs plattformen bort från
trapphuset. Kamerorna var vid båda inspelningstillfällena placerade på ca 2,3 meters
höjd samt på ett avstånd av mellan 3,5-4,0 meter från närmaste plattformskant. Vid
inspelningarna användes 3-timmars videoband vilket gjorde att kamerorna kunde gå
oavbrutet under de två inspelningspassen. Sammanlagt inspelades 12 timmar
Videofilm. Under inspelningen bevakades kamerorna av förstudiens projektledare samt
VTIs fotograf, Christer Tonström, vilken även tagit samtliga foton som ingår i denna
rapport. Kamerauppställningama visas i Figur 2 och 3.

 

Figur 2. Kamerauppställning 1993. 09.02, kl 15.15-18.15
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r...ianamppställning 1993. 09. 03 kl 07.05-10.05.

4 RESULTAT

4.1 Passerande tåg

Under den tid ñlmningen pågick passerade totalt 24 tåg (samt ett ensamt lok)

plattformen utan att stanna. De passerande tågens fördelning på inspelningstillfalle

(eftermiddag/morgon), tågtyp ("vanligt" resandetåg/XZOOO/godståg) samt fárdriktning

(mot Stockholm/Uppsala) redovisas i Tabell 1.

Tabell 1.

Passerande tågfördelade på inspelningstillfälle, tågtyp och färdriktning.

 

XZOOO Resandetåg Godståg Övrigt

Eftermiddag

Mot Stockholm 1 2 1 O

Mot Uppsala 1 5 1 O

Morgon

Mot Stockholm 2 6 1 O

Mot Uppsala 1 2 1 1
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Eftersom en del tåg fick stanna vid infartssignalen föreligger inget perfekt samband

mellan tågtyp och hastighet vid passeringen. De passerande tågens hastighet har grovt

skattats utifrån videoñlmerna (en klocka som visade tiden i timmar/minuter/sekunder

var inlagd i bild under inspelningarna). Den tid det tog för X2000 att passera ett

riktmärke var i samtliga fall ca 4 sekunder vilket motvarar en hastighet på ca 130

km/tim. För ett resandetåg i samma hastighet hinner loket och fem vagnar passera .

riktmärket under samma tid (4 sek). Tre av resandetågen passerade i lägre hastighet

(att passera riktmärket tog för dessa tåg 6-7 sekunder, vilket motsvarar ca 70-85

kni/tim). På grund av varierande vagnsammansättning har inte de passerande gods-

tågens hastighet kunnat skattas lika noggrant. Ett av depasserande godstågen höll

dock betydligt lägre hastighet än de Övriga (uppskattningsvis ca 40-50 km/tim).

Under de tider inspelningarna pågick stannade sammanlagt 21 resandetåg vid plattfor-

men (11 avgick mot Stockholm och 10 mot Uppsala). Med ett undantag passerade de

tåg som ej stannade vid plattformen på tider som var tillräckligt separerade från de

Övriga tågens avgångstider för att det endast skulle finnas ett fåtal (om ens några)

resenärer på plattformen. Undantaget var ett godståg som passerade kl 18.11

samtidigt som ett resandetåg mot Uppsala stod inne vid plattformen. Detta godståg

genererade också tämligen starka vindkrafter (man ser på videoñlmen hur håret rufsas

om på några kvinnliga resenärer som går ca 3-4 meter från plattformskanten).

Resenärerna på plattformen verkade i allmänhet inte ta någon större notis om de

passerande tågen, troligen på grund av att de senare år såofta förekommande vid

denna station (endast i ett fall under hela inspelningstiden ser man på videoñlmerna

att en person tar ett steg tillbaka när ett passerande tåg kommer).

I syfte att göra en subjektiv bedömning av devindkrafter som genererades av de

passerande tågen ställde sig förstudiens projektledare inför varje tågpassage ca 1,5

meter från plattformskanten vänd mot det annalkande tåget. Resultatet av detta

"experiment" överensstämmer helt och hållet med de utländska erfarenheter som

tidigare redovisats i VTI notat nr J 19 (se sid 1). De starkaste vindkrafterna

genererades utan tvekan av godstågen trots att dessa har lägre sth (90 km/tim) än

resandetågen (130 km/tim) (ett godståg med sth 105 km/tim passerade under andra

dagens inspelningar men hade dessförinnan fått stopp i infartssignalen vilket gjorde att

dess hastighet var betydligt lägre, se ovan). Resandetågen genererade också tämligen

starka vindkrafter, medan vindkrafterna från X2000 helt klart var de svagaste. X2000

' passerade också med avsevärt mindre buller än de övriga tågtyperna.
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De vindkrafter som observerades var inte direkt impulsartade på ett sätt som skulle

kunna få en person att tappa balansen utan hade snarare karaktär av en ganska kraftig

(om än temporär) normal vind. Man får dock inte dra för stora växlar på denna

observation, eftersom den normala vindens riktning och styrka kan ha stor betydelse

för de vindkrafter som genereras av tågen (vid det första observationstillfållet var det

praktiskt taget vindstilla och vid det andra blåste en måttlig nordlig vind, dvs i -

plattformens långdriktning, som delvis "tog ut" vindkrafterna från de tåg som

passerade i riktning mot Uppsala). En något Överraskande observation var att

vindkrafterna dröjde kvar så länge efter det att tåget hade passerat (oftast ca 5-10

sekunder men i något enstaka fall ända upp till 20 sekunder).

Den första dagens fuktiga väderlek aktualiserade också ett annat "problem" med

passerande tåg, nämligen att de i vissa fall kan stänka vatten på väntande resenärer

(stänk från ett av de godståg som passerade finns dokumenterade i form av

vattendroppar som nådde linsen på en av videokamerorna trots dess relativt skyddade

placering, jfr Figur 2 på sid 3).

4.2 Resenärer

Det totala antalet resenärer på plattformen under den tid videoinspelningarna pågick

kan uppskattas till ca 1100 (en exakt bestämning har inte varit möjlig p. g.a.

skymmande föremål på plattformen, "döda" kameravinklar samt svårighet att urskilja

alla individer när många personer befunnit sig långt bort från kamerorna). Av dessa

resenärer befann sig ca 600 på plattformen vid det första inspelningstillfållet (efter-

middag) och ca 500 vid det andra tillfället (morgon).

På eftermiddagen utgjordes inte oväntat det helt dominerande antalet resenärer av

avstigande (mellan ca 10 och ca 100 personer per ankommande tåg). Det största

antalet avstigande resenärer kom med tåg från Uppsala kl 15.20 och 16.17 (ca 100

personer/tåg) samt med tåg från Stockholm kl 17.39 och 18.11 (ca 50-70 perso-

ner/tåg). Antalet påstigande resenärer under eftermiddagen var i genomsnitt drygt 10

personer/tåg i riktning mot Uppsala och 1-2 personer/tåg i riktning mot Stockholm.

Under den tid som videoinspelningarna pågick på morgonen den andra inspelnings-

dagen var antalet resenärer på plattformen i stor utsträckning koncentrerat till tiden

mellan kl 07.30 och 07.41 (tåg mot Uppsala och Stockholm avgick med en minuts

mellanrum kl 07.40 respektive 07.41). Som mest kan antalet resenärer under denna

tid (strax före det första tågets ankomst) uppskattas till ca 300 personer, varav
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huvuddelen (uppskattningsvis drygt 200) uppehöll sig mellan trapphuset och den

närmaste väntkuren. Detta ledde till en trängsel som gjorde att ett ganska stort antal

uppehöll sig i närheten av plattformskanten. Antalet påstigande på de Övriga tåg som

avgick under morgonens inspelningar låg mellan 4 och 20 personer. Antalet

avstigande resenärer låg mellan 1 och 8 per tåg.

Antalet resenärer som vid något tillfälle uppehöll sig närmare plattformskanten än ca

1,5 meter under längre tid än några få sekunder (förutomunder trängseln i anslutning

till kl 07.40 när det var omöjligt att fastställa antalet) uppgick till ca 20 under vardera

inspelningstillfället (resenärer som endast tog ett steg fram mot kanten för att se om

något tåg var i annalkande och därefter omedelbart steg tillbaka har ej medräknats).

Det längsta någon enskild person befann sig vid plattformens kant under inspelningar-

na var ca 7 minuter (två pojkar i tidig skolålder varav den ene tidvis balanserade på

kanten med ryggen mot spåret - inget tåg passerade dock under de 7 minuterna).

Förutom de ovan beskrivna tillfällena när resenärer befann sig nära plattformskanten

förekom det åtskilliga fall där resenärer passerade det tidigare beskrivna trapphuset på

utsidan (dels på utsidan av den takförsedda gången, dels på den motsatta sidan av

trapphuset). I de allra flesta fallen rörde det sig om avstigande resenärer på väg från

den provisoriska delen av plattformen mot trapphuset. Eftersom det tåg de kom från

stod kvar vid plattformen (eller nyss hade lämnat den), torde passerande tåg knappast

utgöra någon större fara i detta sammanhang. Under inspelningen på morgonen

observerades sammanlagt sex personer som passerade på utsidan av trapphuset/gången

utan att något tåg stod vid plattformen. En av dessa passerade utanför gången och de

övriga fem på andra sidan om trapphuset. Även i detta fall var det omöjligt att göra

några observationer i trängseln omkring kl 07.40.

Vid avgången mot Uppsala kl 08.11 försökte en flicka som kom något för sent att

öppna en vagnsdörr sedan tåget satt sig i rörelse. När detta inte lyckades riktade hon

en spark mot det avgående tåget.

4.3 Övriga iakttagelser

Ljudsignaler från den bomförsedda plankorsning som finns strax söder om plattfor-

men tjänar idag som en förvarning om att tåg närmar sig. Av signalen framgår

naturligtvis inte om tåget kommer att stanna eller passera (men för den resenär som

kan tidtabellen torde den även ge viss information om detta) och inte heller om från

vilket håll tåget kommer (signalbilden längs spåret ger dock denna information för den
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som lärt sig tyda den). Att resenärerna vant sig vid att få denna förvarning talar för att

om plankorsningen försvinner vid bangårdens ombyggnad bör någon typ av

förvarning om annalkande tåg (ljudsigna1?) ges även fortsättningsvis.

Bland Övriga iakttagelser kan nämnas att förekomsten av föremål/bagageeffekter som _

kan misstänkas vara särskilt känsliga för vindkrafter från passerande tåg var mycket

sparsam på plattformen under de tider som videoinspelningama pågick. Totalt iakttogs

två barnvagnar, och endast ett mycket litet antal resenärer medförde mer än "lättare

handbagage " .

Under hela inspelningstiden iakttogs endast en person som uppträdde berusad/påver-

kad på plattformen. Man bör dock hålla i minnet att inspelningarna gjordes en torsdag

eftermiddag och fredag morgon, och att andelen påverkade resenärer kan vara annor-

lunda för andra tider och veckodagar.

Under inspelningarna på morgonen observerades sammanlagt tre personer som

korsade spåren på ej tillåtet sätt.

Ungefär en vecka före inspelningarna innehöll lokalpressen en stort uppslagen artikel

om Banverkets planer på att filma resenärerna i Knivsta. Huruvida detta påverkat

resenäremas beteende de aktuella dagarna är svårtatt uttala sig om, men mycket talar

för att så inte varit fallet i någon större utsträckning. Bara ett fåtal resenärer föreföll

ta någon notis om kamerorna, och endast tre personer kom under de sex timmar som

inspelningarna pågick fram och frågade om syftet med filmningen (en av dessa

påpekade f. ö. att "den största försämringen som gjorts " vid bangården var när man

inte längre fick gå över spåret från stationshuset utan istället måste gå via trapphuset).

5 DISKUSSION

När man skall tolka de här redovisade observationerna är det viktigt att man tar

hänsyn till ett antal begränsningar i denna förstudie. Den kanske viktigaste

begränsningen år att studien utförts under nästan optimala väderleksbetingelser och

därför inte ger någon bra bild av hur besvärande vindkrafterna från passerande tåg

kan vara under mera ogynnsamma förhållanden (stark naturlig vind "tvärs över"

plattformen, häftigt regn, snöfall, uppvirvlande lössnö på plattformen, etc). Förstu-

dien är också begränsad såtillvida att den (även om den ger en någorlunda god bild av
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"högtrañksituationen") inte är heltäckande när det gäller olika tider på trañkdygnet

eller olika veckodagar.

Givet dessa förbehåll måste en slutsats från denna förstudie bli att det inte finns något

i de observationer som gjorts som talar för att det skulle ha inneburit någon större

Ökning av risker eller obehag för resenärerna på plattformen ifall hastigheten för de i

fem XZOOO-tåg som passerade under den tid inspelningarna gjordes hade varit

betydligt högre (möjligen med undantag för ett tåg som passerade mot Stockholm

strax efter det att en resenär kommit ut på plattformen från trapphuset).

Slutsatsen får dock absolut inte övertolkas till att gälla samtliga typer av snabbtågs-

passager, eftersom den förutsätter att förutsättningarna i övrigt är identiska med de

som rådde under den nu aktuella observationsperioden. Detta innebär bl a att

slutsatsen förutsätter förekomst av en "akustisk varningssignal" eller liknande samt att

tågen passerar på tider som är tillräckligt åtskilda från ankomst-/avgångstiderna för de

tåg som stannar vid plattformen så att antalet resenärer på plattformen är litet (i denna

studie varierade tidsavståndet mellan passerande XZOOO-tåg och tåg med uppehåll vid

plattformen mellan 6 och 19 minuter).
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