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FÖRORD

Denna rapport utgör en delredovisning av ett projekt avseende plattformssäkerhet som

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

uppdrag av Banverkets Planeringsavdelning. Från projektet finns sedan tidigare tre

rapporter tillgängliga:

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

åtgärder vid några europeiska järnvägsförvaltningar i samband med tågpassager i

hög hastighet, VTI Notat nr J 19, Linköping: Statens väg- och trañkinstitut.

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

nr 13 - 93, Linköping: Statens väg- och transportforskningsinstitut.

Lindberg, E. (1993b), Plattformssäkerhet: Svenska erfarenheter av säkerhetsproblem i

samband med passerande tåg, VTI Notat nr 24 - 93, Linköping: Statens väg- och

transportforskningsinstitut.
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SAIVIMANFATTNING

Intervjuer genomfördes i denna studie med sammanlagt 196 väntande resenärer i

Jakobsberg och Sollentuna. Majoriteten av intervjupersonerna var vana resenärer med

erfarenheter av passerande tåg åtminstone någon gång per vecka. De flesta ansåg att

informationen om passerande tåg fungerade bra, även om några ansåg att den varning

som gavs var otillräcklig. Så många som ca 40 % ansåg att det åtminstone ibland var

obehagligt när tåg passerade förbi plattformen. De uppgivna orsakerna till det

upplevda obehaget var minst lika ofta av psykologisk art (tågets höga fart, oro för

andra resenärer etc) som av fysisk karaktär (vinddrag, buller etc). Ungefär var sjätte

resenär ansåg att de passerande tågen kunde utgöra en fara för dem och ungefär lika

många ansåg att de kunde vara farliga för andra resenärer (företrädesvis barn). Den

använda intervjumetodiken visade sig fungera bra och bör kunna användas även i

fortsatta studier av resenärers upplevelser av passerande tåg.
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1 UPPDRAGET

Denna studie har omfattat intervjuer med väntande resenärer på järnvägsplattformarna

i Jakobsberg och Sollentuna. Syftet har varit att få en preliminär uppfattning om

resenäremas upplevelser av eventuellt obehag/fara i samband med att tåg passerar

plattformen. Ytterligare ett syfte var att studera resenäremas uppfattning om den I

information/varning som ges (i första hand genom skyltar med texten "Se upp för

passerande tåg ") när de passerande tågen närmar sig.

Intervjuerna genomfördes enligt ett i förväg uppgjortintervjuformulär. Före studiens

genomförande distribuerades intervjuformuäret till SJ SÄ - S (Stab Trafiksäkerhet), SJ

PPT (Affärsområde SL Pendeltrañk, Tågdrift), SJ TLI (Trafikledning, Övergripande

infrastrukturplanering) samt SJ PDH (Affärsområde Försäljning, Stationsgruppen) för

inhämtande av eventuella synpunkter. En synpunkt som framfördes var att man gärna

ville ha med en fråga om anledningen till eventuellt missnöje med varningsskyltarna,

och en sådan uppföljningsfråga lades därför till i formuläret.

2 METOD

2.1 Inteerupersoner

Intervjuer genomfördes med sammanlagt 196 personer (97 i Jakobsberg och 99 i

Sollentuna). Två intervjuer måste avbrytas, den ena därför att resenärens tåg anlände

medan intervjun pågick och den andra på grund av språksvårigheter. Totalt 27

personer (14 i Jakobsberg och 13 i Sollentuna) avböjde att besvara intervjufrågorna

(ett par av dessa personer förstod inte svenska). Vid urvalet av intervjupersoner

undvek intervjuaren att tillfråga märkbart berusade personer, grupper, barn,

invandrare (till viss del)samt resenärer som sprang för att hinna med tåget.

Av de intervjuade personerna var 45 % män och 55 % kvinnor. De intervjuades ålder

bedömdes grovt av intervjuaren vilket gav följande åldersfördelning: 22 % under 25

år, 27 % mellan 25 och 44 år, 40 % mellan 45 och 64 år samt 11% över 64 är. Dessa

bedömningar är naturligtvis förknippade med viss osäkerhet, speciellt kring gränsen

mellan det andra och tredje äldersintervallet, men ger ändå en ungefärlig uppfattning

om hur intervjupersonerna var fördelade på olika åldrar. Ett statistiskt test (7(2) visade

inte på några signifikanta skillnader i intervjupersonemas köns- eller åldersfördelning
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på de två stationer som ingick i studien (3(20) = 0.31 och ;(26) = 4.14 för kön

respektive ålder, p > .20 i båda fallen).

2.2 Intervjufrågor och procedur

De frågor som ställdes till intervjupersonerna återfinns i Bilaga 1 som visar intervju-

formuläret i dess helhet.

Den första intervjufrågan löd "Hur ofta händer det att tåg passerar i hög fart medan

du väntar på ditt tåg eller sedan du stigit av ditt tåg och är på väg ut från plattfor-

men?" Om intervjupersonens svar indikerade att detta aldrig eller nästan aldrig

inträffade (vilket i de flesta fall var liktydigt med att personen åkte tåg mycket sällan)

gick intervjuaren direkt till den sista frågan i intervjuformuläret som löd "Tycker du

att det innebär någon fara för dig som resenär att tåg passerar den här plattformen i

hög fart? "

Till de intervjupersoner som indikerade att de hade erfarenhet av passerande tåg

ställdes efter den första frågan ytterligare två frågor som löd: "Tycker du att

informationen om att det kommer ett passerande tåg fungerar bra?" samt "Tycker du

att det är obehagligt när tåg passerar förbi plattformen? " En uppföljningsfråga ställdes

till de personer som ansåg att informationen inte alltid fungerade bra samt till dem

som indikerade att tågpassager kunde vara obehagliga ("Vilka brister finns det i

informationen? " respektive "Vad är det som är obehagligt med de passerande

tågen? ").

Beroende på hur intervjupersonerna besvarade de olika frågorna ställdes således

mellan två och sex frågor vid varje intervju. Antalet frågor var avsiktligt starkt

begränsat för att så få intervjuer som möjligt skulle behöva avbrytas på grund av att

resenärens tåg hann komma fram till plattformen medan intervjun pågick.

Intervjuerna genomfördes under två dagar i december 1993 (den 9/12 i Jakobsberg

och den 10/12 i Sollentuna) mellan kl 07.00 och 15.00. Intervjuaren kontaktade

intervjupersonerna på plattformen, presenterade sig och bad att få ställa ett par frågor

innan tåget skulle komma. Intervjufrågoma ställdes muntligt och intervjupersonernas

svar kategoriserades (om så erfordrades med hjälp av kompletterandefrågor) enligt i

förväg uppgjorda svarskategorier (se Bilaga 1). Intervjuaren var på vardera stationen

försedd med 100 intervjuformulär insatta i en pärm vilken samtidigt fungerade som

skrivunderlag.
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Förutom svaren på intervjufrågoma noterade intervjuaren också spontana kommenta-

rer från resenärerna samt en del egna iakttagelser på de två plattformarna.

3 RESULTAT

3.1 Erfarenheter av passerande tåg

Den procentuella fördelningen på olika svarsalternativ när det gäller frågan om hur

ofta resenärerna varit med om att tåg passerat medan de befunnit sig på plattformen

framgår av Figur 1.

40 -

35 ..

30 --

25 --

% 20 --

 

 

1 2 3 4

1 = Dagligen eller nästan dagligen

2 = Någon eller några gånger per vecka

3 = Ganska sällan (mindre än en gång per vecka)

4 = Aldrig eller nästan aldrig

Figur 1. Procentuellfördelning av svar påfrågan om erfarenheter av passerande tåg.

Som framgår av figuren har ca 2/3 av intervjupersonerna uppgivit att det inträffar

minst en gång per vecka att tåg passerar medan de befinner sig på plattformen. Mer

än en tredjedel (37 %) uppger att de är med om tågpassager dagligen eller nästan

dagligen.

Det föreligger ingen statistiskt signifikant skillnad mellan de två stationema i studien

när det gäller fördelningen av svar på frågan om resenärernas erfarenhet av passeran-

de tåg (7(26) = 1.82,p > .50).
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3.2 Infomation om passerande tåg

Majoriteten av intervjupersonerna (138 st) anser att informationen om att det kommer

ett passerande tåg alltid fungerar bra (man skall också komma ihåg att denna fråga

endast ställdes till de som ej angett att det aldrig eller nästan aldrig passerar tåg

medan de befinner sig på plattformen, dvs de totalt 170 personer som svarat med I

alternativ 1 - 3 på den föregående frågan, se Figur 1 ovan). Den procentuella fördel-

ningen av olika svar på frågan om informationen fungerar bra framgår av Figur 2.

30 ..

70 <-

50 ..

50 ..

°/o 40 -

30 -

20 --

10 ..

 

 

1 2 3 4 5 i

1 = Ja, alltid

2 = Ja, oftast

3 = Ja, ibland

4=Nq

5 = Vet ej, har inte tänkt på det

Figur 2. Procentuell fördelning av svar på frågan om informationen om passerande

tåg fungerar bra.

De två stationema i studien skiljer inte signifikant åt när det gäller fördelningen av

svaren på frågan ifall informationen om passerande tåg fungerar bra (x2(4) = 8.40,

p > .05), även om antalet nej-svar tenderar att vara något större i Sollentuna (11 st

jämfört med 6 st i Jakobsberg).

Till de intervjupersoner som ej svarat med alternativ 1 eller 5 ("Ja, alltid" respektive

"Vet ej ") ställdes uppföljningsfrågan om vilka brister man ansåg att det fanns i infor-

mationen. De vanligaste svaren på denna uppföljningsfråga var (inom parentes anges

antalet personer som angett respektive brist):

Varningen för de passerande tågen är otillräcklig (10)

Utebliven information/"fungerar ej alltid " (6)
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Felaktig information (3)

Informationen otydlig/alla uppmärksammar ej (3)

Dåligt ljud (3)

För sen information (2) (båda i Jakobsberg)

En del spontana kommentarer i samband med frågan om informationen om passerande

tåg noterades också (varje kommentar har nämnts av en person):

"Ljudsignalen i samband med att varningen kommer på informationstavlan är bra"

"Informationen kan vara svår att uppfatta för äldre resenärer"

"Informationen förutsätter att man kan svenska "

En av de intervjuade ansåg också att placeringen av varnings-/informationsskyltarna

är olämplig på en del stationer (andra stationer än de som ingått i denna studie).

3.3 Upplevelser av obehag

Hur intervjupersonernas svar på frågan om de tycker att det år obehagligt när tåg

passerar medan de befinner sig på plattformen fördelar sig på olika svarsalternativ

visas i Figur 3.
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1 = Ja, alltid

2 = Ja, oftast

3 = Ja, ibland

4=NQ

5 = Vet ej, har inte tänkt på det

Figur 3. Procentuell fördelning av svar på frågan om upplevelser av obehag vid

tågpassager.
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Som framgår av figuren anser ca 40 % (69 st) av de intervjupersoner som fått denna

fråga att det åtminstone ibland är obehagligt när tåg passerar plattformen. Inte heller

för denna fråga skiljer sig de två stationerna i studien signifikant åt när det gäller

svarsfördelningen (7(26) = 1.13, p > .50).

Några intervjupersoner (3 st) som svarat att de inte själva tycker att tågpassagema år

obehagliga har kommenterat frågan och sagt att sådana passager kan vara obehagliga

för barn eller om man står nära plattformskanten.

Svaren på uppföljningsfrågan om vad det är som är obehagligt med de passerande

tågen bekräftar i stort sett resultaten från den tidigare delstudien inom projektet (VTI

Notat nr 24 - 93, se förordet till denna rapport). Den vanligaste uppgivna orsaken till

obehag är, liksom den föregående studien antytt, tågens hastighet i sig (32 personer,

varav 7 har ansett att farten är mycket obehaglig, har nämnt denna källa till obehag).

Någon av deintervjuade personerna har beskrivit att obehaget beror på upplevelsen av

"något stort och tungt som kommer emot en i hög fart".

Den näst vanligaste orsaken till upplevt obehag är vindkrafterna från de passerande

tågen (25 personer, varav 11 angett stort obehag, har nämnt denna källa till obehag).

Åtta personer (sju i Sollentuna och en i Jakobsberg) har beskrivit vindkrafterna som

ett "sug ".

De dämäst vanligaste uppgivna orsakerna till obehag är buller från de passerande

tågen (8 personer), skrämsel/överraskning (6 personer), oro för barns säkerhet (3

personer) samt oro för personer som står nära plattformskanten (3 personer). Andra

orsaker som nämnts av enstaka intervjupersoner är snörök, gnistbildning, trängsel på

plattformen samt att man känner sig oskyddad.

Antalet personer som uppgivit de olika typerna av orsaker till det upplevda obehaget

är praktiskt taget identiskt för de båda stationerna i studien.

3.4 Upplevelser av fara

Fördelningen av svaren på frågan om resenärerna anser att de passerande tågen

innebär någon fara för dem framgår av Figur 4. Som figuren visar anser ca 17 % (34

st) av samtliga intervjupersoner att de passerande tågen kan utgöra en fara för dem.

Liksom för de övriga frågorna är fördelningen av svaren mycket likartad på de två

stationerna i studien (7(26) = 1.56, p > .50).
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Förutom de resenärer som anser att tågpassagerna kan utöra en fara för dem själva har

ungefär lika många (drygt 30 st) angivit att de passerande tågen kan vara farliga för

andra personer. De kategorier av andra personer som särskilt omnämnts är (siffrorna

inom parentes anger antalet resenärer som nämnt respektive kategori): Små barn (24),

personer som står nära plattformskanten (5), gamla (2), personer som är ouppmärk-

samma eller inte tänker sig för (2) samt berusade personer (1). '

 

 

1 2 3 4

1 = Ja, absolut

2 = Ja, kanske

3=Nq

4 = Vet ej, har inte tänkt på det

Figur 4. Procentuell fördelning av svar på frågan om de passerande tågen utgör

någon fara för resenärerna.

3.5 Övriga iakttagelser

Både Jakobsberg och Sollentuna har tämligen breda mittplattformar där tåg passerar

på båda sidor om plattformen. Plattformskantema på båda sidorna av plattformen är

utmärkta med två rader av vita plattor. Varnings-/informationsskyltar som anger

destinationen för tåg som stannar vid plattformen samt varnar för passerande tåg med

text samt en "plingande" ljudsignal finns på båda stationerna, liksom vindskydd och

en mindre "väntsal". Tillträde till plattformen sker i båda fallen planskilt, dvs

resenärerna behöver ej korsa spåren för att komma ut på plattformen.

Intervjuaren tyckte sig märka en skillnad mellan de två stationerna med avseende på

hur informationsskyltarna fungerade/användes. I Sollentuna kom först varningstexten

upp och först när tåget närmade sig kom ljudsignalen. I Jakobsberg däremot kom text

och ljudsignal samtidigt i samband med att tåget närmade sig.
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Bland de Övriga iakttagelser som intervjuaren gjorde i samband med intervjuerna kan

nämnas att de passerande tågen oftast gick på motsatt sida om plattformen i

förhållande till det tåg som resenärerna väntade på. En förhållandevis liten andel av

resenärerna stod och/eller gick på de vita plattorna medan de väntade på sitt tåg.

Många föredrog att vänta inomhus tills deras tåg anlände. Andelen barn på

plattformama var tämligen liten. Synbara reaktioner från resenärerna på de passerande V

tågen var ovanliga (några vände sig dock om medan tåg passerade).

Intervjuarens egen subjektiva upplevelse av depasserande tågen var att de bullrar och

dammar (X2 upplevdes dock som mindre störande än Övriga tågtyper). Intervjuaren

tyckte också att det skakade på plattformen och att dörrarna till väntutrymmet

skramlade när tågen passerade. När det gäller resenäremas beteende på plattformen

kände intervjuaren större oro för personer som sprang mot pendeltågen innan dessa

hunnit stanna än för de resenärer som befann sig på plattformen medan tåg passerade.

Spontana förslag och kommentarer från resenärerna (förutom de som redan redovisats

i anslutning till svaren på intervjufrågorna) var t ex att man borde sätta upp

galler/grindar (för att "avskärma" resenärerna från de passerande tågen), att man

borde ropa ut i högtalare att tåg kommer ("alla kan ju inte läsa") samt att plattformar-

na borde göras ännu bredare. Många kommenterade de tämligen nya varnings-/infor-

mationsskyltama och ansåg att de var bra.

4 DISKUSSION

Det kan förefalla något anmärkningsvärt att så många som 40 % av de tillfrågade

uppger att de åtminstone ibland tycker att det är obehagligt när tåg passerar förbi

plattformen. En kompletterande analys av dessa svar visar att närmare 75 % av dem

kommer från kvinnliga resenärer, åldersfördelningen är ungefär densamma som i

stickprovet i dess helhet, ca 85 % är med om att tåg passerar minst någon gång per

vecka, 67 % (jämfört med 80 % för hela stickprovet) anser att informationen om

passerande tåg alltid fungerar bra och 27 % (jämfört med 17 %) anser att de passeran-

de tågen utgör en fara.

Det tycks således på de två stationema i studien finnas en tämligen stor grupp mycket

vana resenärer som betraktar de passerande tågen som ett mer eller mindre allvarligt

"komfortproblem". Att det upplevda obehaget förefaller ha psykologiska orsaker (re-

aktioner på tågens hastighet, oro för andra resenärers säkerhet etc) minst lika ofta som
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fysiska (vinddrag, buller etc) innebär självfallet inte att det blir mindre påtagligt eller

att man behöver fästa mindre vikt vid det.

Den totala avsaknaden av statistiskt signifikanta skillnader i svarsmönster för de två

stationema i studien utgör inget fullständigt bevis för att sådana skillnader inte kan _

finnas. Antalet intervjuer är dock tillräckligt stort för att man skall kunna vara

tämligen säker på att de eventuella skillnaderna knappast torde vara särskilt stora. Det

finns heller knappast någon anledning att förvänta sig några större skillnader med

tanke på de stora likheterna mellan de två plattformsmiljöerna och resenärspopula-

tionerna i denna studie.

Liksom i alla studier av denna typ kan den ordagranna formuleringen av de frågor

som ställs till intervjupersonerna ha stor betydelse för resultaten. Att 10 % svarar nej

på frågan om informationen om de passerande tågen fungerar bra innebär inte nödvän-

digtvis att 90 % skulle ha svarat nej om man istället hade frågat om informationen

fungerar dåligt. De procentsatser som redovisats i denna rapport bör därför tolkas

med viss försiktighet.

Man får självfallet inte heller övergeneralisera resultaten till att gälla alla typer av

passerande tåg eller andra typer av plattformar. Den använda intervjumetodiken har

dock visat sig fungera mycket bra och bör kunna användas i fortsatta studier för att

samla in ytterligare data om hur resenärerna upplever tägpassager. De frågeställningar

som i första hand bör vara aktuella för fortsatt studium är:

a) Hur upplevs tågpassager i högre hastigheter än de som förekommit i denna studie?

b) Hur upplevs passerande tåg av mindre vana resenärer?

c) Vilken betydelse har den fysiska utformningen av plattformen (plattformsbredd,

sidoplattformar jämfört med mittplattform etc) för upplevelsen av passerande tåg?
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Bilaga 1

Sid 1(2)

Projekt plattformssäkerhet - intervjuformulär

 

1. Intervjuperson nr: Datum Tid

2. Kön EI Man EI Kvinna

3. Ålder

[3 Under 15 år

[3 15-24 år

[I 25-44 år

E] 45-64 år

:I Över 64 år

 

4. Hur ofta händer det att tåg passerar i hög fart medan Du väntar på Ditt tåg eller

sedan Du stigit av Ditt tåg och är på väg ut från plattformen?

D Dagligen eller nästan dagligen

Någon eller några gånger per vecka

E] Ganska sällan (mindre än en gång i veckan)

[3 Aldrig eller nästan aldrig (om svaret hamnar i denna kategori, gå till Fråga 8)

5. Tycker Du att informationen om att det kommer ett passerande tåg fungerar bra?

[3 Ja, alltid Omja oftast, ja ibland eller nej:

EI Ja, oftast |:| Utebliven information

[3 Ja, ibland |:I Felaktig information

D Vet ej, har inte tänkt på det D OtillräCklig varning

:I Nej |:| Annat, ange vad

  

6. Tycker Du att det är obehagligt när tåg passerar förbi plattformen?

CI Ja, alltid
:I Ja, oftast

[I Ja, ibland

'3 Vet ej, har inte tänkt på det

D Nej (om svaret hamnar i denna kategori, gå till Fråga 8)
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Bilaga 1

Sid 2(2)

7. Vad är det som är obehagligt med de passerande tågen?

    

X. Niul. E

:I Mycket obehagligt D Mycket obehagligt El Mycket obehagligt

D Ganska obehagligt El Ganska obehagligt D Ganska obehagligt

D Inget obehag [3 Inget obehag E' Inget obehag

S .. ul K . g I i i 1 s] .. lr.. l .

:I Mycket obehagligt D Mycket obehagligt D Mycket obehagligt

D Ganska obehagligt D Ganska obehagligt D Ganska obehagligt

E] Inget obehag D Inget obehag '3 Inget obehag

Annat (ange vad) Annat (ange vad)

:I Mycket obehagligt [3 Mycket obehagligt

D Ganska obehagligt D Ganska obehagligt

E] Inget obehag [3 Inget obehag

8. Tycker Du att det innebär någon fara för Dig som resenär att tåg passerar den här

plattformen i hög fart?

D Ja, absolut

D Ja, kanske

[3 Vet ej, har inte tänkt på det

[3 Nej
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