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FÖRORD

Denna rapport utgör en delredovisning av ett projekt avseende plattformssäkerhet som

Jämvägsgruppen vid Statens väg- och transportforskningsinstitut (VTI) genomför på

uppdrag av Banverkets Planeringsavdelning. Från projektet finns sedan tidigare två

rapporter tillgängliga:

Lindberg, E. & Fredén, S. (1993), Plattformssäkerhet - erfarenheter och varnings-

åtgärder vid några europeiska järnvägsförvaltningar i samband med tågpassager i

hög hastighet, VTI Notat nr J 19.

Lindberg, E. (1993), Plattformssäkerhet vid Knivsta bangård - Förstudie, VTI Notat

nr 13 - 93.

Den delstudie som redovisas i denna rapport har genomförts i samråd med SJ Stab

Trafiksäkerhet, och ett stort tack riktas till Sven Fredriksson för hans värdefulla

bistånd vid studiens genomförande. Vidare riktas ett varmt tack till de chefer och den

övriga personal inom SJ Expressgods, SJ Försäljning, Bandistriktet Hallsberg samt

Trañkledningscentral Hallsberg som hjälpt till med att förmedla kontakter respektive

bidragit som uppgiftslämnare i denna studie.

Rapportens omslagsbild har tagits av Christer Tonström, VTI.
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SANIMANFATTNING

Telefonintervjuer har i denna studie genomförts med stationspersonal i Flen, Laxå,

Töreboda och Alingsås beträffande deras erfarenheter av eventuella säkerhetsproblem

i samband med att tåg passerar i hög fart. Intervjuerna har gett vid handen att

resenäremas respekt för plattformsbommar och gulmålade skyddszoner lämnar

mycket i övrigt att önska och kan innebära allvarliga säkerhetsproblem. Vindkrafter

från de passerande tågen, liksom lösa kättingar etc på passerande godståg, kan också

vara problematiska men uppges sällan ha lett till direkta klagomål från resenärerna.

Erfarenheterna av de speciella problem som kan vara förknippade med snabbtågs-

passager vintertid är begränsade, men problem med exempelvis snörök samt halka på

plattform och plattformsövergångar har förekommit. Vindkrafterna från de passerande

tågen uppges försvåra halkbekämpningen avsevärt. Förslag till några åtgärder som

skulle kunna höja säkerheten vid tågpassager har framkommit i intervjuerna.
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1 UPPDRAGET

Denna studie har omfattat intervjuer med stationspersonal i Flen, Laxå, Töreboda och

Alingsås. Syftet med intervjuerna har varit att sammanställa personalens erfarenheter

av olika typer av säkerhetsproblem som kan uppstå i samband med att tåg i hög fart

passerar plattformar på vilka resenärer befinner sig. Intervjuerna har avsett såväl V

personalens egna upplevelser som deras iakttagelser av resenärernas beteende.

Studien har genomförts i samarbete med Sven Fredriksson vid SJ Stab Trafiksäkerhet.

2 IVIETOD

2.1 Intervjupersoner

Intervjuer genomfördes med sammanlagt 5 personer (två i Flen och en i vardera Laxå,

Töreboda och Alingsås). I Laxå finns för närvarande ingen stationspersonal, varför

resultaten från denna intervju baseras på erfarenheter från tiden före personal-

indragningen. De intervjuade personerna representerar olika personalkategorier inom

expressgods, försäljning och trañkledning.

2.2 Inteer ufrågor

De frågor som ställdes till intervjupersonerna återfinns i Bilaga 1. Dessa frågor omfat-

tar I CX:

a) Olika detaljer i plattformsmiljön (tillträdesväg, bommar, sikt, väntkurar m. m.)

b) Antalet resenärer

c) Resenärernas beteende (respekt för bommar, skyddszoner etc)

(1) Eventuella olyckor/incidenter eller klagomål från resenärerna i samband med

passerande tåg

e) Betydelsen av väder-/klimatrelaterade faktorer (snö, halka, dimma etc)

2.3 Procedur

Kontakten med samtliga intervjupersoner förmedlades av SJ Stab Trafiksäkerhet. I ett

fall kontaktades intervjupersonen direkt; i övriga fall sändes ett brev från säkerhets-

staben till berörda chefer inom SJ Expressgods och SJ Försäljning. Dessa chefer valde
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sedan ut de personer som skulle intervjuas och förmedlade kontakten mellan dem och

studiens projektledare. Tillsammans med brevet från säkerhetsstaben skickades också

en lista med de frågor som senare skulle ställas vid intervjuerna.

Intervjuerna genomfördes per telefon av studiens projektledare ungefär en vecka efter

det att frågorna sänts ut skriftligt (för att intervjupersonerna skulle ha möjlighet att

hinna tänka över svaren på frågorna och eventuellt diskutera dem med sina kollegor).

Varje intervju tog mellan 30 och ca 45 minuter att genomföra.

Vid genomförandet av intervjuerna hade intervjuaren en ritning över det aktuella

stationsområdet framför sig.

Som en komplettering till intervjuerna inhämtades information om antalet passerande

tåg vid respektive station, samt om tidsavståndet mellan de passerande tågen och tåg

med uppehåll, ur den grafiska tidtabellen (SJF 641, utgåva T93.2).

3 RESULTAT

3.1 Passerande tåg

De orter som valts ut i denna studie ligger alla utmed det svenska snabbtågsnätet.

Antalet snabbtåg som passerar per dag är för närvarande 13 (Alingsås), 18 (Töre-

boda), 20 (Laxå) respektive 28 (Flen). Därutöver passerar mellan 7 (Alingsås) och

drygt 30 (Laxå) "vanliga" resandetåg samt mellan 20 (Flen) och ca 50 (Laxå) godståg

per dygn. Detta innebär att var och en av de fyra stationerna passeras av sammanlagt

mellan ca 50 (Alingsås) och ca 100 (Laxå) tåg per dygn. I dessa siffror har ej

medräknats tåg som går mindre än fyra veckodagar eller tåg som endast går på

särskild order.

De passerande snabbtågens hastighet vid de fyra stationerna har i intervjuerna

uppgivits vara 130 km/h (Töreboda), ca 180 km/h (Flen och Alingsås) samt 200 km/h

(Laxå). "Vanliga" resandetåg passerar i 130 - 160 km/h och godståg som regel i 90 -

100 km/h. Avvikelser från dessa hastigheter (t ex lägre hastighet på grund av stopp i

infartssignal) uppges vara ovanliga, speciellt för snabbtågen.

Antalet resandetåg med uppehåll vid de fyra stationerna varierar mellan ca 20

(Töreboda och Alingsås) och ca 40 (Flen). I dessa siffror ingår ej pendeltåg till/från
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Alingsås, eftersom dessa har en egen plattform vilket gör att på- och avstigande

pendeltågsresenärer aldrig kommer i närheten av de passerande tågen.

Mellan ca 5 (Töreboda) och ca 15 (Flen och Laxå) tågpassager sker enligt tidtabellen

mindre än ca 6 minuter före ankomsten av ett resandetåg med uppehåll (i detta antal

har även inräknats tågmöten, dvs de fall när ett tåg passerar medan ett resandetåg står

vid plattformen, totalt ca 20). Det totala antalet passerande tåg på tider när det finns

anledning att tro att det kan finnas resenärer på plattformen (om tidsgränsen 6 minuter

är någorlunda korrekt vald) uppgår till drygt 40 för de fyra stationerna tillsammans.

Närmare 65% av dessa passager avser snabbtåg. De flesta snabbtågspassagerna i nära

anslutning till tåg med uppehåll förekommer i Flen (drygt 10) och Laxå (knappt 10).

3.2 Plattformsmiljöer

Töreboda skiljer sig från de övriga stationerna i denna studie såtillvida att tåg passerar

på båda sidor om en mittplattform och sidoplattform saknas. På övriga stationer i

studien sker tågpassagerna på dubbelspår mellan en sidoplattform och en mittplatt-

form. Plattformen i Töreboda är så smal att bredden på det återstående utrymmet

mellan de gulmålade skyddszonerna bedömts vara endast 1,5 - 2 meter. I Alingsås och

Töreboda är utrymmet mellan stationshusets yttervägg och närmaste spår där tåg

passerar begränsat till ca 3 respektive ca 5 meter.

Sittbänkar finns på mittplattformen på samtliga stationer i studien, liksom (utom i

Töreboda) ett eller flera skärmtak. Väntkurar finns endast på sidoplattformen i Aling-

sås.

Tillträde till mittplattformen sker i Alingsås genom gångtunnel samt trappa/hiss. På

övriga stationer i studien sker tillträdet via övergång i plan i anslutning till stations-

huset. Dessa övergångar är i samtliga fall utrustade med fjärrmanövererade bommar (i

något fall med hängande reflexer), stoppsignal samt ringsignal.

Sikten längs spåret är skymd i ena riktningen (begänsad till ett par hundra meter eller

mindre) i Töreboda och Flen. I Laxå är sikten god vid själva plattformsövergången,

men skyms av träd strax innan man kommer fram till den. Laxå är som redan nämnts

den station där de passerande snabbtågen håller den högsta hastigheten, och svårig-

heten att bedöma hur snabbt ett tåg i denna hastighet närmar sig har påtalats i

intervjun.

VTI Notat 24 - 93 3



3.3 Resenärer

De bedömningar av antalet resenärer som gjorts i intervjuerna ger vid handen att

mellan ca 300 och ca 500 personer per trañkdygn vid något tillfälle uppehåller sig på

plattform i anslutning till spår som används av passerande tåg på var och en av de

fyra stationerna i studien. Anhopning av resenärer till vissa tider på dagen och till

vissa veckodagar förekommer i samtliga fall genom varierande inslag av arbets-, skol-

och veckoslutspendling.

Resenärernas respekt för de guhnålade skyddszonerna på plattformen uppges av

samtliga intervjupersoner vara dålig. Det har också särskilt påpekats att man gärna

ställer ifrån sig bagage inom det markerade området. (Möjligen kan detta hänga

samman med att utrymmet mellan de gula linjerna är begränsat och att man inte vill

" spärra vägen" för andra resenärer).

Som ett betydligt allvarligare säkerhetsproblem än bristande respekt för de gula

linjerna har dock i intervjuerna framhållits resenäremas beteende i samband med

bomfällning vid plattformsövergången.

I Töreboda och Flen uppges det vara tämligen vanligt förekommande att resenärer

kryper under bommarna (i något fall t.o.m. med en barnvagn). I Laxå finns möjlighet

att passera vid sidan av bommarna, vilket också utnyttjas. I Alingsås finns inga

bommar, men där förekommer det att man klättrar över stängsel (eller "smiter med"

när personal inom SJ Expressgods öppnar en grind för att komma ut på plattformen

med sin truck) istället för att använda gångtunnel/trappa.

En observation som gjorts av flera av de intervjuade, och som anses vara oroväckan-

de, är att de resenärer som kryper under eller kringgår bommarna ofta tycks ha sin

uppmärksamhet riktad åt bara ena hållet. Detta kan tyda på att man utgår från att

bomfällningen sker på grund av att det tåg man skall åka med närmar sig och att man

inte förstår att den faktiskt kan bero på att ett passerande tåg närmar sig (i hög fart

och kanske från motsatt håll jämfört med vad man förväntar sig).

Problemet med bristande respekt för plattformsbommarna uppges vara särskilt

påtagligt vid sena utrop om spårändringar (ibland i kombination med dålig hörbarhet

från högtalaranläggningen). Avsaknaden av uniformerad SJ-personal på de aktuella

stationerna har också nämnts som en tänkbar faktor som kan bidra till den dåliga

respekten för bommarna. I Flen uppges det ibland förekomma att bommarna inte går
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upp direkt när ett tåg kommit in till plattformen, vilket också kan bidra till att

respekten för dem minskar.

Utöver sina egna observationer av resenärernas beteende och placering på plattformen

har flera av de intervjuade lagt märke till att en förhållandevis stor andel av de

passerande tågen (speciellt snabbtågen) ger ljudsignal när de närmar sig plattformen.

3.4 Förvarning för passerande tåg

Med undantag för Alingsås (som ej har Övergång i plan) fungerar plattformsbommar

med tillhörande signaler som en typ av förvarning inför de passerande tågen. Som

framgått av föregående avsnitt ger dock denna typ av förvarning inte någon entydig

information om huruvida ett annalkande tåg kommer att stanna eller passera (det torde

höra till undantagen att "vanliga" resenärer lärt sig tolka järnvägssignalema så att de

kan skilja på de två fallen).

Högtalarutrop som varnar för passerande tåg görs i Töreboda och Laxå från trañkled-

ningscentralen i Hallsberg. En del missar i samband med dessa utrop uppges dock

förekomma. I Flen har utrop tidigare gjorts lokalt, men uppges numera skötas centralt

även på denna station. I Alingsås görs enligt uppgift inga utrop av passerande tåg.

3.5 Incidenter/klagomål

Ingen av de intervjuade har angett att de känner till någon allvarligare olycka i

samband med passerande tåg. Däremot förekommer erfarenheter av olika typer av

incidenter, liksom av klagomål från resenärer. Dessa erfarenheter varierar dock

avsevärt mellan de olika intervjupersonerna, vilket knappast är förvånande då dessa

tillhör tre olika personalkategorier och följaktligen kan förväntas ha olika grad av

kontakt med och uppsikt över resenärerna. Det är därför knappast meningsfullt att

redovisa erfarenheterna separat för varje station (eftersom delvis olika personalkate-

gorier intervjuats på de olika stationerna), utan de redovisas istället sammanslaget

över alla fyra stationerna.

De allvarligaste incidenterna som beskrivits av flera av de intervjuade har inträffat i

samband med den tidigare redovisade dåliga respekten för plattformsbommarna. I

flera fall har man observerat resenärer som varit nära att påköras av passerande tåg

och som klarat sig med bara en hårsmån tillgodo genom att i sista stund klamra sig

fast vid räcken eller dylikt.
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Beträffande vindkrafter från de passerande tågen uppges dessa inte vara någon större

källa till klagomål från resenärerna. Detta kan delvis hänga samman med att den

förhärskande naturliga vindriktningen i samtliga fall uppges i stort sett sammanfalla

med plattformens längdriktning, vilket kan göra att den naturliga vinden till viss del

"tar ut" vindkraftema från tågen. Däremot har en del incidenter med bagage som stått

nära plattformskanten inträffat (i ett fall, en golfbag med klubbor i, med så olycklig

utgång att en resenär som träffats av kringflygande föremål måst uppsöka sjukhus).

Det har också påpekats att vindkraftema från snabbtågen tycks skilja sig från de som

alstras av lokdragna tåg. Medan krafterna från de senare liknas vid ett " sug " som kan

dra föremål/personer som står för nära mot tåget, beskrivs krafterna från snabbtåget

mera som ett "tryck" som kan "blåsa upp " lättare föremål (t ex aluminiumburkar) från

spåret upp på plattformen.

Flera av de intervjuade har nämnt passerande godståg som ett tänkbart riskmoment

(dålig lastsäkring, löst hängande kättingar, etc.). De konkreta incidenter som

beskrivits ligger dock långt tillbaka i tiden och/eller har inträffat när inga resenärer

varit i närheten.

Resenärernas vanligaste reaktioner på de passerande tågen förefaller enligt vad som

framkommit i intervjuerna ha karaktär av en mera diffus riskupplevelse som yttrar sig

främst i kommentarer och frågor rörande tågens hastighet. I något fall tycker man sig

ha märkt ökade reaktioner från resenärerna vintertid (t ex i samband med uppvirvlan-

de snö). Annars förefaller mera konkreta klagomål från resenärerna oftast ha gällt den

information som ges via högtalarutrop (utebliven information, sen information om

spårändringar, dålig ljudkvalitet).

Som nämnts inledningsvis i detta avsnitt varierar de intervjuades erfarenheter av

incidenter och klagomål avsevärt. Detta tycks också gälla deras uppfattning om arten

och omfattningen av de säkerhetsproblem som kan uppstå i samband med passerande

tåg. De fem intervjuerna förefaller i detta avseende att täcka hela skalan från "inga

större problem" till "nästan dagliga tillbud, man väntar bara på att det skall inträffa en

allvarlig olycka".

3.6 Särskilda vinterproblem

Det skall redan från början framhållas att erfarenheterna av möjliga säkerhetsproblem

i samband med snabbtåg som passerar plattformar i hög fart under vinterförhållanden

är begränsade. Detta beror på enlång rad snöfattiga vintrar i de delar av landet där de

VTI Notat 24 - 93 6



aktuella stationerna är belägna. De synpunkter som redovisas i detta avsnitt är därför

(med undantag för problem med halka) till viss del baserade på vad man förutser

snarare än på vad som faktiskt har inträffat.

Problem med snörök uppges förekomma för samtliga typer av passerande tåg.

Förutom obehag för väntande resenärer leder snöröken till försämrad sikt. Snön har

också en ljuddämpande effekt som gör det svårare att höra ett annalkande tåg. En

synpunkt som framförts är vidare att plogen på det första tåg som passerar efter en

stunds kraftigt snöfall skulle kunna kasta upp snö på plattformen. Andra problem som

nämnts är att isbark/isstycken kan lossna från de passerande tågen och träffa resenärer

på plattformen, liksom att i första hand snabbtågen kan kasta upp is från spåret på

plattformen.

Den typ av vinterproblem som man hittills har störst erfarenhet av, och som samtliga

intervjuade har nämnt, är halka på plattformar och plattformsövergångar. De gula

linjerna som markerar skyddszonerna på plattformen uppges bli mycket hala vid frost

och snö. Problem med halka kan också uppstå när snön packas/styrs i samband med

snöröjning.

De passerande tågen uppges ställa till med stora problem när det gäller halkbekämp-

ningen på plattformar och plattformsövergångar. Sand och grus som sprids för att

minska halkan blåses bort av vindkraftema från tågen. Förutom att sand- och

gruskomen kan träffa resenärer på plattformen innebär detta att ungefär en halv meter

närmast kanten av plattformen, liksom plattformsövergången, åter är fria från sand

efter bara ett par passerande tåg. Det är därför inte ovanligt att resenärer som stiger

av tåget halkar och slår sig när det finns is på plattformen. Problem med halka på

plattformsövergångama tycks också vara tämligen vanligt vintertid.

Det har även påpekats att den utrustning som används för att sanda plattformen gör att

man inte kommer åt ett område på ca 30 cm närmast kanten (inklusive den

säkerhetsmarginal som behövs för att man inte skall riskera att köra ut över platt-

formskanten). Att genomgående sanda manuellt skulle ta alldeles för lång tid, alterna-

tivt kräva orimligt stor personalinsats. Manuell sandning förekommer därför bara i

speciella fall. På plattformsövergångama kan halkbekämpning ej genomföras genom

saltning på grund av saltets elektriskt ledande egenskaper, utan man är hänvisad till att

använda vanlig sand. I något fall har man uppgivit att man brukar ha en "beredskaps-

hink" med sand stående för att kunna rycka ut vid särskilt besvärlig halka.
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I samband med den senaste tidens (november -93) snö och halka har en av de

intervjuade inkommit med en kompletterande observation som gjorts efter intervjutill-

fället. Denna observation gäller de effekter som Vinddraget från de passerande tågen

tycks ha på sand/grus med den komstorlek som används för sandning av plattfor-

mama. Vinddraget från lokdragna tåg uppges "virvla runt" sanden närmast platt-

formskanten, men rörelsen är i stort sett begränsad till marknivå. Snabbtågen däremot

uppges vid aktuell hastighet (180 km/h) "virvla upp" sanden så att komen kan lyftas

till ungefär midjehöjd på en vuxen person.

3.7 Förslag till åtgärder

Vid intervjuerna har flera förslag till åtgärder för att förbättra säkerheten i samband

med passerande tåg framförts. För Törebodas del är ett sådant förslag att ta bort

nuvarande mittplattform och ersätta den med en sidoplattform på "utsidan" av spåren.

I Flen har föreslagits en ändring av bommamas konstruktion (komplettering med nät

eller liknande) för att förhindra att man kryper under dem. I Laxå föreslår man att

möjligheten att passera utanför bommama elimineras. I Alingsås har ett förslag

framförts att spåret närmast stationshuset bör markeras på något tydligt sätt (genom

kortare räcken eller dylikt) för att förhindra att man kommer för nära plattforms-

kanten när man kommer ut från stationshuset.

Andra förslag som framförts är: a) Förbättrad information om alla passerande tåg

genom högtalarutrop (med god hörbarhet) samt b) Personal med säkerhetstjänst lokalt

på varje station.

3.8 Övrigt

Att såväl resenärer som andra personer korsar spåren på ej tillåtet sätt är ett säker-

hetsproblem som uppges förekomma i större eller mindre utsräckning på alla fyra

stationema i denna studie. Speciellt i Flen har problemen åtminstone tidigare varit

mycket stora (det har t ex förekommit att uppsatta stängsel klippts sönder och att

personer observerats som dragit cyklar och tom. barnvagnar över spåren). Efter

uppsättning av nya stängsel och samarbete med bl a polis och skolor uppges dock

problemen ha minskat på senare tid. Det uppges också ha förekommit att resenärer

(medförande bagage) tagit genvägen över spåren för att komma från en plattform till

en annan vid tågbyten.
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I en av intervjuerna har påpekats att passerande snabbtåg ej tycks vålla några större

problem med nedstänkning vid regnig väderlek, eftersom den höga farten gör att

vattnet "blåser av" tåget.

I en annan intervju har framhållits att höga tåghastigheter inte enbart kan utgöra ett

säkerhetsproblem vid passage av plattformar med väntande resenärer, utan att det

lämpliga i att över huvud taget tillåta hastigheter på 180 km/h eller mera inom

tättbebyggt område kan ifrågasättas.

4 DISKUSSION

Denna studie har utan tvekan givit en bild av betydligt större säkerhetsproblem i

samband med passerande tåg än vad den föregående delstudien i detta projekt gjorde

(VTI Notat 13 - 93, se förordet i denna rapport). Det finns flera förklaringar till

denna skillnad mellan resultaten från de två studierna. De viktigaste orsakerna torde

vara följande omständigheter i den föreliggande studien:

a) Tillträdet till plattformen sker via övergång i plan vid tre av stationerna.

b) De passerande tågen är flera och håller högre fart än i den tidigare studien.

c) Tidsmellanrummen mellan passerande tåg och tåg med uppehåll är ofta kortare.

d) Erfarenheter över betydligt längre tid (inklusive vinterförhållanden) har beskrivits.

När det gäller erfarenheterna av despeciella problem som kan vara förknippade med

passerande snabbtåg under vinterförhållanden måste återigen konstateras att dessa än

så länge är begränsade. Det är därför möjligt att en sträng vinter med stora snömäng-

der kan avslöja ytterligare problem som ej framkommit i denna studie. Samma sak

gäller naturligtvis när snabbtågslinjerna utsträcks till att omfatta även mera nordliga

delar av landet. Det framgår dock klart av intervjuerna att det inte bara är snabbtågen

som kan orsaka problem, utan många av de synpunkter som framförts gäller också

övriga typer av passerande tåg.

Som en fortsättning av detta projekt planeras intervjuer med väntande resenärer på

plattformen vid några stationer där tåg ofta passerar i syfte att få en bild av vilka

eventuella problem som resenärerna upplever att tågpassagerna medför. Det skulle

också kunna vara intressant att komplettera den här rapporterade studien med att

intervjua ett antal lokförare om deras erfarenheter beträffande risker förknippade med

passage av plattformar på vilka resenärer befinner sig.
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Bilaga 1

Sid 1(1)

Projekt plattformssäkerhet - intervjufrågor

1.

10.

För att få veta litet mer om plattformsmiljön än vad som framgår av den ritning

jag har vill jag be Dig om en kort beskrivning. Finns väntkurar, skärmtak etc

(ange i så fall antal, storlek och placering)? Hur tar man sig till/från

plattformen/plattfonnarna? Hur långt ser man längs spåret i vardera riktningen?

Vilken/vilka hastighet(er) håller de passerande tågen (XZOOO, "vanliga

resandetåg", godståg)? I vilken utsträckning förekommer avvikelser från sth?

Vad är orsaken till dessa avvikelser (stopp i infartssignal etc)?

Hur många resenärer (ungefär) befinner sig på plattformen under ett "normalt"

trañkdygn (både på- och avstigande)? I vilken utsträckning går de passerande
tågen på tider när det finns väntande resenärer på plattformen? (På grund av

"snävt" lagd tidtabell eller vid förseningar).

Förekommer det någon form av förvarning för de passerande tågen (högtalar-

utrop, ljudsignaler i samband med att bommar fälls eller liknande)?

Anser Du att resenärerna visar tillräcklig respekt för den gulmålade skydds-

zonen på plattformen?

I vilken utsträckning förekommer det att resenärer (eller andra personer) korsar

spåren på ej tillåtet sätt i anslutning till plattformen? Vilka åtgärder är vidtagna

för att förhindra obehörigt tillträde till spårområdet? Har det förekommit några

incidenter med resenärer som tagit sig till/från plattformen den tillåtna vägen?

Har det förekommit någon formav olycka/ olyckstillbud i samband med

passerande tåg under senare år (beskriv i så fall denna eller dessa händelser)?

Har det förekommit klagomål från resenärer med anledning av passerande tåg?

Vad har i så fall varit anledningen till dessa klagomål (upplevd fara, stark vind,

nedstänkning, eller något annat)? Hur ofta förekommer sådana klagomål? Vilka

tågtyper är det som främst orsakat problemen? Vilken är Din egen uppfattning

om dessa typer av problem?

Vilken roll spelar enligt Din erfarenhet yttre faktorer som väder och vind,

temperatur, årstid, mörker, dimma, snöyra m.m. när det gäller eventuella risker

och obehag i samband med passerande tåg? Har det förekommit problem med

halka på plattformen och/eller på tillåtna passager över spåren?

Har Du ytterligare erfarenheter i samband med passerande tåg som Du tycker att

vi bör ta del av eller några ideér om vad som kan/bör göras för att öka

säkerheten vid tågpassager?
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