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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 fyra

delrapporter 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, 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.

Lindberg, E. & Eckert, G. (1994). Plattformssäkerhet: Intervjuer med väntande

resenärer i Jakobsberg och Sollentuna, VTI Notat nr 9 - 94, Linköping: Statens väg-

och transportforskningsinstitut.

Ett varmt tack riktas till Jan Andersson, Banverkets Västra Region (RVP), och Göran

Sewring, Banverkets Södra Region (RSP), för att de tillhandahållit bangårdskartor

över ett antal av de stationer som ingått i denna studie, samt till Per Sillén, Banverkets

Planeringsavdelning (P), för värdefull hjälp både vid planeringen och rapporteringen

av studien.
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SANIlVIANFATTNING

I denna studie har sammanlagt 597 väntande resenärer på järnvägsplattformar i Flen,

Knivsta, Kumla, Kållered, Laxå, Lerum, Osby och Åkarp intervjuats om behov av

information samt eventuella upplevelser av risk/obehag i samband med att tåg

passerar förbi plattformen. Resultaten liknar i flera avseenden dem som erhållits i en

tidigare studie i Jakobsberg och Sollentuna, men tämligen stora variationer mellan

olika stationer förekommer. På de stationer där man informerar om passerande tåg via

högtalarutrop ansåg mer än hälften av intervjupersonerna att det fanns brister i

informationen, vanligen att den ibland uteblir eller att den utgör en otillräcklig

varning för de passerande tågen. På de stationer där information inte ges ansåg

ungefär hälften av de intervjuade att man nog borde ge sådan information. Drygt

hälften av intervjupersonerna ansåg att det åtminstone ibland var obehagligt när tåg

passerade förbi plattformen. De uppgivna orsakerna till obehaget var liksom i den

tidigare studien minst lika ofta av psykologisk art (tågets höga fart, oro för andra

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

intervjuperson ansåg att de passerande tågen kunde utgöra en fara för dem när de

befann sig på plattformen. På de stationer där tillträde till plattformen sker via

övergång i plan ansåg ungefär var fjärde intervjuperson att de passerande tågen

utgjorde en fara när man korsade spåren för att komma till/från plattformen. De

skillnader som erhållits mellan olika stationer när det gäller andelen resenärer som

upplever tågpassager förbi plattformen som obehagliga/farliga talar för att det bör gå

att finna åtgärder som kan reducera obehaget. Det är dock många faktorer som kan ha

betydelse för resenärernas upplevelse av passerande tåg, varför det kan behövas

ytterligare studier för att finna de mest effektiva åtgärderna när det gäller att förbättra

plattformsmiljön.
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1 UPPDRAGET

Denna studie har omfattat intervjuer med väntande resenärer på järnvägsplattformarna

i Flen, Knivsta, Kumla, Kållered, Laxå, Lerum, Osby och Åkarp. Syftet har varit att

få en uppfattning om resenärernas upplevelser av eventuellt obehag/fara i samband

med att tåg passerar plattformarna på dessa stationer. Ytterligare ett syfte var att

studera resenärernas uppfattning om den information/varning som ges via högtalar-

utrop på vissa av stationerna (Flen, Kumla och Laxå) när de passerande tågen närmar

sig samt att utröna om det finns Önskemål om att sådan information bÖr ges även på

de Övriga stationerna i studien. På de stationer där tillträde till mellanplattfonn sker

via Övergång i plan (Flen och Laxå) studerades även resenärernas upplevelser av

eventuell fara i samband med att man korsar spåren för att komma till/från

plattformen. [I denna rapport används begreppet mellanplattform för att beteckna

plattform belägen mellan huvud- och sidospår, medan plattform belägen mellan två

huvudspår benämns mittplattforml I tabell 1 visas hur tillträde till plattformarna sker

på de olika stationerna (planskilt eller via Övergång i plan), hur plattformarna är

utformade (mellan-, mitt- och/eller sidoplattformar) samt största tillåtna hastighet i

km/h (sth) för den/de tägtyp/tågtyper som passerar plattformen med högst hastighet.

För att underlätta jämförelser med en tidigare studie i Jakobsberg och Sollentuna (se

VTI Notat nr 9 - 94) har även dessa stationer tagits med i tabellen.

Tabell 1

Tilltra'desväg, typ av plattformar samt sth på de olika stationerna i studien.

   

Station Tillträde Plattformstyp Sth

Flen Iplan Mellan- + sidoplattform 180

Knivsta Planskilt + iplana Mittplattform 130

Kumla Planskilt Mittplattform 130

Kållered Planskilt Sidoplattformar 160

Laxå Iplan Mellan- + sidoplattform 200

Lerum Planskilt Mittplattform 135

Osby Planskilt Sidoplattformar 130

Åkarp Planskilt Sidoplattformar 130

Jakobsberg Planskilt Mittplattform 1 10

Sollentuna Planskilt Mittplattform 130

 

a En tidigare studie i Knivsta (se VTI Notat nr 13 - 93) har visat att de allra flesta resenärers tillträde

till plattformen sker den planskilda vägen, varför Övergången i plan ej behandlas i denna studie.
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Intervjuerna genomfördes enligt ett i förväg uppgjort intervjuformulär som med vissa

smärre ändringar/tillägg var detsamma som använts i den tidigare studien i Jakobsberg

och Sollentuna.

2 lVIETOD

2.1 Intervjupersoner

Intervjuer genomfördes med sammanlagt 597 personer. Med 15 tillfrågade personer

kunde intervjuer ej genomföras (4 avböjde att besvara intervjufrågorna, 11 förstod

inte svenska). Andelen män och kvinnor samt det totala antalet intervjuer på varje

station i studien visas i tabell 2.

Tabell 2

Könsfördelning samt totalt antal intervjuer på de åtta stationerna i studien.

   

Station % Kvinnor % Män Antal intervjuer

Flen 52 48 83

Knivsta 66 34 80

Kumla 54 46 80

Kållered 56 44 80

Laxå 57 43 80

Lerum 57 43 80

Osby 55 45 34

Åkarp 61 39 80

Totalt 57 43 597

 

Som framgår av tabellen var totalt sett 43 % av intervjupersonerna män och 57 %

kvinnor. Dessa procenttal ligger mycket nära könsfördelningen vid de tidigare intevju-

erna i Jakobsberg och Sollentuna. Andelen kvinnor var större än andelen män för

samtliga åtta stationer i studien. Den största andelen kvinnliga intervjupersoner före-

kom i Knivsta, följt av Äkarp, medan Flen uppvisade den jämnaste könsfördelningen.

De övriga fem stationerna i studien uppvisade mycket likartad könsfördelning med

mellan 54 och 57 % kvinnor. Antalet genomförda intervjuer ligger kring 80 för

samtliga stationer utom Osby, vilket beror på att antalet tåg med resandeutbyte är

betydligt mindre på denna station än på de övriga stationerna i denna studie.
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På samma sätt som i den tidigare studien bedömdes de intervjuades ålder av intervju-

aren i kategorierna "under 25 år", "mellan 25 och 44 år", "mellan 45 och 64 år" samt

"över 64 år". Tabell 3 visar dessa bedömningar (som naturligtvis är förknippade med

osäkerhet, speciellt kring gränsen mellan det andra och tredje åldersintervallet, men

som ändå ger en ungefärlig uppfattning om intervjupersonernas äldersfördelning).

Tabell 3

Intervjupersonernas åldersfördelning på de åtta stationerna i studien.

   

Station % < 25 år % 25-44 år % 45-64 år % > 64 år

Flen 25 25 42 8

Knivsta 15 44 38 3

Kumla 60 17 21 1

Kållered 40 27 31 1

Laxå 43 23 22 12

Lerum 26 26 41

Osby 58 18 18 6

Åkarp 53 27 19 1

Totalt 39 27 30 5

 

Intervjupersonerna i Flen och Lerum uppvisar ungefär samma åldersfördelning som i

den tidigare studien i Jakobsberg och Sollentuna. I Knivsta är andelen personer under

25 är lägre än i den tidigare studien, medan andelen intervjupersoner i denna ålders-

kategori på de Övriga stationerna är betydligt större än i den tidigare studien. Speciellt

stor andel intervjupersoner under 25år förekommer i Kumla, Osby och Åkarp.

2.2 Intervjufrägor 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? " Till de intervjupersoner som svarade att de sällan (mindre än en gång i veckan)

eller aldrig var med om att tåg passerade ställdes dessutom en fråga om hur ofta de

reste med tåg. Om intervjupersonens svar indikerade att han/hon aldrig eller nästan

aldrig var med om att tåg passerade gick intervjuaren därefter direkt till den fråga i
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intervjuformuläret som på de flesta stationerna var den sista och som löd "Tycker du

att det innebär någon fara för dig som resenär att vara på plattformen när tåg

passerar? "

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

ställdes efter den första frågan ytterligare två frågor. Den första av dessa löd antingen

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

eller "Tycker du att man borde informera när det kommer ett passerande tåg?",

beroende på om information gavs eller ej vid den aktuella stationen. Den andra frågan

löd "Tycker du att det är obehagligt när tåg passerar förbi plattformen? " En

uppföljningsfråga ställdes till de personer som ansåg att informationen på de stationer

där den gavs (Flen, Kumla och Laxå) 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? ").

På de stationer i studien där tillträde till mellanplattform sker via övergång i plan

(Flen och Laxå) ställdes dessutom till samtliga intervjupersoner frågan "Tycker du att

passerande tåg innebär någon fara för dig när du går över spåren för att komma

till/från plattformen? "

Beroende på hur intervjupersonerna besvarade de olika frågorna ställdes således

mellan tre och åtta frågor vid varje intervju. Antalet frågor var avsiktligt starkt

begränsat för att inte intervjuer skulle behöva avbrytas på grund av att resenärens tåg

hann komma in till plattformen medan intervjun pågick.

Intervjuerna genomfördes under perioden 22/3 - 11/4 1994. Oftast reste intervjuaren

dagen före till den ort där nästföljande dags intervjuer skulle genomföras. Intervjuerna

började i regel mellan kl 06.00 och 07.00 på morgonen och avslutades när ca 80

intervjuer genomförts eller när intervjuarens eget tåg avgick på eftermiddagen/kväl-

len. Intervjuer genomfördes under en dag på var och en av de åtta stationerna i

studien. Ett undantag gjordes dock för Laxå som besöktes ytterligare två gånger i

samband med intervjuerna i Kumla (anledningen till detta är att Laxå är den station

där passerande snabbtåg håller högst hastighet, varför det bedömdes viktigt att få lika

många intervjuer därifrån som från de flesta andra stationerna).

Intervjuaren kontaktade intervjupersonerna på plattformen, presenterade sig och bad

att få ställa ett par frågor innan tåget skulle komma. Intervjufrågorna ställdes muntligt
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och svaren kategoriserades (om så erfordrades med hjälp av kompletterande frågor)

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

stationen försedd med 80 intervjuformulär (samt ett 10-tal formulär att ha i reserv)

insatta i en pärm vilken samtidigt fungerade som skrivunderlag.

Förutom svaren på intervjufrågorna noterade intervjuaren också spontana kommenta-

rer från resenärerna samt en del egna iakttagelser på de olika stationerna.

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 tabell 4. De olika svarsalternativen var: "Dagligen eller nästan dagligen"

(Dagligen), "Någon eller några gånger per vecka" (Vecka), "Ganska sällan (mindre

än en gång i veckan) " (Sällan) samt "Aldrig eller nästan aldrig " (Nästan aldrig).

Tabell 4

Procentuell fördelning av svar på frågan om erfarenhet av passerande tåg.

   

Station Dagligen Vecka Sällan Nästan aldrig

Flen 29 32 20 20

Knivsta 17 45 24 14

Kumla 10 39 41 10

Kållered 1 1 16 26 46

Laxå 1 1 17 30 41

Lerum 25 49 16 10

Osby 24 18 26 32

Åkarp 57 12 21 9

Totalt 23 29 26 22

 

De intervjupersoner som svarade att de sällan eller aldrig varit med om att tåg

passerar fick också en fråga om hur ofta de reste med tåg. Samma fyra svarsalternativ

användes för denna fråga, och fördelningen av svaren redovisas i tabell 5 för de olika

stationer som ingår i studien.
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Tabell 5

Procentuell fördelning av svar på frågan om hur ofta man reser med råga.

   

Station Dagligen Vecka Sällan Nästan aldrig

Flen 10 7 33 50

Knivsta 20 7 40 33

Kumla 58 18 21 3

Kållered 62 15 13 1 1

Laxå 10 8 37 46

Lerum 37 16 32 16

Osby 30 15 25 30

Åkarp 46 12 29 12

Totalt 35 12 28 25

 

3 Frågan ställdes endast till resenärer som uppgivit att de sällan eller aldrig varit med om att tåg

passerat medan de befunnit sig på plattformen.

Jämfört med de tidigare intervjuerna i Jakobsberg och Sollentuna år det en mindre

andel av intervjupersonerna i denna studie som uppger att de är med om dagliga eller

nästan dagliga tågpassager (23 % jämfört med 37 % i den tidigare studien). Nästan

hälften av intervjupersonerna uppger att de sällan eller aldrig är med om att tåg

passerar förbi plattformen jämfört med ca 1/3 av resenärerna i den tidigare studien.

De åtta stationerna i studien uppvisar stora variationer när det gäller intervjupersoner-

nas erfarenhet av passerande tåg. Den station som helt klart uppvisar den största

andelen intervjupersoner med daglig eller nästan daglig erfarenhet av passerande tåg

är Åkarp (57 %). Därnäst följer Flen, Lerum och Osby, där motsvarande andel är ca

25 % , medan den för övriga stationer ligger mellan 10 och 17 %. I Kållered och Laxå

uppger en klar majoritet av intervjupersonerna (drygt 70 %) att de sällan eller aldrig

är med om att tåg passerar förbi plattformen.

Det finns flera tänkbara förklaringar till skillnaderna mellan de olika stationerna när

det gäller resenärernas erfarenheter av passerande tåg. En stor del av variationen

torde bero på att stationerna skiljer sig åt med avseende på a) antalet tåg som passerar

inom en viss tidsperiod (kanske 10 minuter) innan tåg med resandeutbyte stannar vid

stationen (snarare än det totala antalet passerande tåg, även om det kan finnas ett

statistiskt samband med detta antal) samt b) andelen dagliga resenärer.
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Åkarp är den station i studien som har det klart största antalet passerande tåg i nära

anslutning till tåg med resandeutbyte (mer än tre gånger så många som någon av de

övriga stationerna). Andelen dagliga resenärer är också hög i Åkarp, även bland dem

som uppger att de sällan eller aldrig är med om tågpassager. Flera av de senare har

spontant uppgivit att de ofta brukar komma i sista minuten till sitt tåg. En hög andel

dagliga resenärer bland dem som har begränsad erfarenhet av passerande tåg förekom-

mer också i Kumla och Kållered. På dessa stationer är dock antalet passerande tåg

betydligt mindre än i Åkarp.

I Flen, Knivsta och Laxå finns klara tendenser till att begränsad erfarenhet av passe-

rande tåg kan förklaras av att man sällan eller aldrig åker tåg. Lerum har den lägsta

andelen intervjupersoner som sällan eller aldrig är med om tågpassager och dessa

personers tågresefrekvens är tämligen jämnt fördelad över deolika svarskategorierna.

Osby har det minsta antalet passerande tåg (ca 5 st) i nära anslutning till tåg med

resandeutbyte. Andelen intervjupersoner med olika grad av erfarenhet av passerande

tåg är tämligen jämnt fördelad på de olika svarskategorierna. Intervjupersoner med

liten erfarenhet av passerande tåg fördelar sig också tämligen jämnt på de olika

svarsalternativen när det gäller frågan om hur ofta man reser med tåg.

3.2 Information om passerande tåg

Den procentuella fördelningen av intervjupersonernas svar på frågan om informatio-

nen om passerande tåg fungerar bra redovisas i tabell 6. Frågan ställdes bara på de

stationer där sådan information ges via högtalarutrop (Flen, Laxå och Kumla) samt

bara till de intervjupersoner som ej angett att det aldrig eller nästan aldrig passerar tåg

medan de befinner sig på plattformen. Tabellen redovisar också antalet intervjuperso-

ner som besvarat frågan på respektive station.

Som framgår av tabellen är andelen intervjupersoner som anser att informationen

alltid fungerar bra lägre i Flen än på de två övriga stationerna och andelen som svarar

nej på frågan om informationen fungerar bra är också betydligt högre i Flen.

Skillnaden mellan Flen och genomsnittet för de två övriga stationerna i dessa

avseenden är statistiskt signifikant (sz = 9.50, p < .01).

Det kan också noteras att andelen intervjupersoner som svarar "Ja, alltid" på frågan

om informationen fungerar bra i genomsnitt bara är ungefär hälften så stor som i den

tidigare studien i Jakobsberg och Sollentuna. En möjlig förklaring till detta kan vara
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att de två senare stationerna är försedda med informations-/varningsskyltar som med

både text och ljudsignal varnar när ett passerande tåg närmar sig plattformen. Det är

dock även möjligt att skillnaden kan bero på att andelen resenärer med stor erfarenhet

av passerande tåg är mindre på de nu studerade stationerna.

   

Tabell 6

Procentuell fördelning av svar på frågan om informationen om passerande tåg

fungerar bra.

Station Ja, alltid Ja, oftast Ja, ibland Vet ej Nej Antal svar

Flen 26 0 11 6 56 62

Kumla 41 9 19 1 30 70

Laxå 49 2 6 9 34 47

Totalt 38 4 13 5 40 179

 

Till de intervjupersoner som ej svarat "Ja, alltid" eller "Vet ej " på frågan om infonna-

tionen fungerar bra ställdes uppföljningsfrågan om vilka brister man ansåg att det

fanns i informationen. Svaren på denna fråga redovisas i tabell 7.

Tabell 7

Procentuell fördelning av svar på frågan om brister i informationen.

   

Station Uteblir Felaktig Otillräcklig Annat Antal svar

Flen 77 2 18 2 44

Kumla 80 2 17 0 41

Laxå 16 0 84 0 19

Totalt 67 2 30 1 104

 

Rubriken "annat" i tabellen står för en intervjuperson i Flen som angivit att informa-

tion borde ges om från vilket håll det passerande tåget kommer. Den vanligaste

anmärkningen i Flen och Kumla är annars att information om passerande tåg inte

alltid ges utan att den ibland uteblir. Detta tycks dock vara ovanligt i Laxå, där den

vanligaste bristen i informationen istället uppges vara att den utgör en otillräcklig

varning för de passerande tågen. Skillnaden mellan Laxå och de två övriga stationerna

när det gäller antalet personer som uppgett de två typerna av brister är i hög grad
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statistiskt signifikant, (9(20) = 27.41, p < .001). Eftersom intervjuaren observerade

att högtalarutropen i Laxå inte tycktes göras med större regelbundenhet än på de

Övriga två stationerna, kan skillnaden möjligen ha att göra med den högre hastighet

som vissa tåg passerar med i Laxå och/eller det faktum att stationen är obemannad.

På de stationer i studien där information om passerande tåg ej ges ställdes istället en

fråga om intervjupersonerna ansåg att man borde ge sådan information. Fördelningen

av svaren på denna fråga redovisas i tabell 8.

Tabell 8

Procentuellfördelning av svarpå frågan om information borde ges.

   

Station Ja, absolut Ja, kanske Vet ej Nej Antal svar

Knivsta 41 17 0 42 69

Kållered 58 7 0 35 43

Lerum 37 12 7 43 72

Osby 61 0 30 23

Åkarp 24 5 1 69 74

Totalt 40 11 2 47 281

 

Som framgår av tabellen är det en mycket knapp majoritet av intervjupersonerna som

anser att man bör informera om passerande tåg på de stationer där sådan information

inte ges idag. De fem stationerna skiljer sig dock åt en hel del i detta avseende. Minst

behov av information tycks finnas i Åkarp, där andelen dagliga resenärer är hög och

där antalet passerande tåg är stort. Störst tycks behovet av information om passerande

tåg vara i Osby, följt av Kållered, Knivsta och Lerum. Alla dessa stationer har

betydligt färre passerande tåg i nära anslutning till tåg med resandeutbyte än vad

Åkarp har. Osby förefaller också att ha en lägre andel dagliga resenärer än de övriga

stationerna.

Sammanlagt 11 intervjupersoner (5 i Knivsta, 3 i Lerum, 2 i Kållered och 1 i Åkarp)

har kommenterat frågan om information om passerande tåg med att barn som befinner

sig på plattformen kan ha behov av sådan information (även om intervjupersonerna

kanske inte anser att de själva behöver informeras).
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3.3 Upplevelser av obehag

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

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

visas i tabell 9.

Tabell 9

Procentuell fördelning av svar på frågan om upplevelser av obehag vid tågpassager.

   

Station Ja, alltid Ja, oftast Ja, ibland Nej Antal svar

Flen 36 3 12 49 67

Knivsta 35 3 16 46 69

Kumla 58 7 1 33 72

Kållered 42 0 14 44 43

Laxå 40 0 17 43 47

Lerum 37 0 15 47 72

Osby 13 0 30 57 23

Åkarp 22 1 19 58 74

Totalt 37 2 14 47 467

 

Andelen intervjupersoner som åtminstone ibland upplever obehag vid tågpassager är

större i denna studie (53 %) än i den tidigare studien i Jakobsberg och Sollentuna där

motsvarande andel var 40 %. Endast i Åkarp och Osby ligger andelen personer som

anger att de upplever obehag på ungefär samma nivå som i den tidigare studien.

Största andelen som uppger obehagvid tågpassager återfinns i Kumla där den uppgår

till hela 2/3 av intervjupersonerna, varav de flesta anser att alla passerande tåg vållar

obehag.

Det finns flera faktorer som kan tänkas bidra till att förklara variationen mellan de

olika stationerna när det gäller andelen intervjupersoner som upplever tågpassager

som obehagliga. Förutom andelen dagliga resenärer och antalet passerande tåg (dvs

faktorer som påverkar hur vana intervjupersonerna är vid passerande tåg) kan själva

plattformsmiljöns utformning förväntas ha stor betydelse. Däremot förefaller inte

intervjupersonernas köns- och ålderfördelning påverka andelen som upplever obehag i

någon större utsträckning (könsfördelningen är likartad på samtliga åtta stationer och

Kumla har i stort sett samma åldersfördelning som Åkarp och Osby). De passerande

snabbtågens hastighet förbi plattformen tycks heller inte ha påverkat andelen intervju-
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personer som upplever obehag eftersom Laxå och Flen inte uppvisar större andelar än

Knivsta och Lerum.

När det gäller själva plattformsmiljön finns det flera saker som kan ha betydelse för

upplevelsen av obehag. Huruvida tågpassagerna sker på båda sidor om en ganska smal

mittplattform (som i Kumla, jfr tabell 1), mellan två sidoplattformar (som i Åkarp)

eller mellan en sidoplattform och en mellanplattform (som i Laxå) är en sak som kan

tänkas ha betydelse för graden av obehag. Detta räcker dock inte för att förklara

skillnaderna mellan stationerna i tabell 9, eftersom skillnaden mellan exempelvis

Knivsta och Kumla då borde vara mindre. För att förklara variationen mellan

stationerna behövs därför ytterligare en eller flera förklaringsvariabler. En möjlig

sådan variabel är tillgången till vindskyddade väntutrymmen på plattformen. Det finns

en tendens i tabell 9 till att mittplattform i kombination med dålig tillgång till

vindskydd på plattformen (Kumla) leder till högre grad av obehag än när bara en

(Flen, Knivsta, Laxå) eller ingen (Åkarp) av dessa egenskaper föreligger. Svaren på

vissa stationer går dock fortfarande inte att förklara utifrån dessa miljöegenskaper

(plattformsmiljön i Kållered uppvisar tex tämligen stora likheter med den i Åkarp

men andelen intervjupersoner som upplever obehag i samband med passerande tåg är

betydligt högre i Kållered). Detta talar för att även andra faktorer som intervjuperso-

nernas erfarenhet av passerande ta°g (jfrtabell 4) och de passerande tågens hastighet

(jfr tabell 1) kan spela en viktig roll när det gäller att förklara varför olika stationer

skiljer sig åt med avseende på andelen som upplever tågpassagerna som obehagliga.

Några intervjupersoner (12 st) som svarat att de inte själva tycker att tågpassagerna är

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

för barn eller för andra personer. Dessa intervjupersoner är tämligen jämnt fördelade

på de olika stationerna i studien.

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

tågen bekräftar i stort sett resultaten från tidigare delstudier inom projektet (VTI Notat

nr 24 - 93 och 9 - 94, se förordet till denna rapport). Antalet intervjupersoner som

uppgivit olika orsaker till det upplevda obehaget på de åtta stationerna i studien

redovisas i tabell 10.

De tre vanligaste uppgivna orsakerna till obehag är, liksom i den föregående studien i

Jakobsberg och Sollentuna, tågens hastighet i sig (108 personer varav 53 har ansett att

farten är mycket obehaglig) följt av vindkrafterna från de passerande tågen (83

personer varav 29 angivit starkt obehag) samt buller (53 personer varav 25 angivit

VTI Notat 37 - 94 11



starkt obehag). Nitton personer har beskrivit vindkrafterna från de passerande tågen

som ett "sug".

Tabell 10

Antal personer som uppgivit olika orsaker till obehag vid tågpassager.

   

Station Vind Snörök Buller Fart Oro Skrämsel Annat

Flen 12 4 5 16 3 4

Knivsta 15 3 4 17 4 3

Kumla 10 0 12 32 4 3 12

Kållered 9 1 6 9 4 2 0

Laxå 7 1 1 14 2 3 4

Lerum 1 1 O 1 1 12 2 5 5

Osby 4 O 3 O 2 O

Åkarp 15 1 11 7 2 2 1

Totalt 83 10 53 108 21 24 35

 

De därnäst vanligaste orsakerna, skrämsel/överraskning samt oro för andra resenärers

säkerhet, är också desamma som i den tidigare studien. Det är något mera ovanligt att

det obehag som uppstår av dessa anledningar upplevs som starkt (5 av 24 respektive 7

av 21 personer har angivit starkt obehag). Tre av de totalt 10 personer som nämnt

snörök som en källa till obehag har ansett den ger upphov till starkt obehag. Under

rubriken "annat" i tabellen döljer sig följande angivna orsaker till obehag (antalet

personer som angivit varje orsak ges inom parentes):

Lösa föremål (10 varav 5 i Lerum)

Tågen passerar nära (7 varav 5 i Kumla)

Urspåringsrisk (3)

Känner sig oskyddad (2)

Trängsel (2)

Kringvirvlande sand (2)

Regn (1)
Olycksrisk (1)

Kommer med stor kraft mot mig (1)

Marken skakar (1)

Skrämmer barn (1)

Obehaglig "totalupplevelse" (1)

VTI Notat 37 - 94 12



Förstör naturen (1)

Skrämmer djur (1)

Skakar sönder kulturbyggnader (1)

Det är inte så lätt att jämföra de olika stationerna i studien när det gäller orsakerna till

det upplevda obehaget eftersom a) antalet personer som angivit att tågpassager är

obehagliga varierar avsevärt (från 10 i Osby till 48 i Kumla) samt b) en och samma

person kan ha uppgivit flera orsaker. Det tycks dock vara så att vindkrafter och buller

från tågen är relativt sett vanligare orsaker till upplevt obehag i Osby och Åkarp (och

i viss mån även Kållered och Lerum) än på övriga stationer i studien. Tågens

hastighet är den dominerande orsaken till upplevt obehag i Kumla och Laxå, medan

hastighet och vindkrafter är ungefär lika vanliga orsaker i Flen och Knivsta. Möjligen

kan variationer i den andel av de passerande tågen som utgörs av godståg förklara en

del av skillnaderna mellan stationerna, men även plattformsmiljöns utformning och

resenärernas erfarenhet av tågpassager torde ha betydelse.

3.4 Upplevelser av fara

Den procentuella fördelningen av svaren på frågan om resenärerna anser att de

passerande tågen innebär någon fara för dem när de befinner sig på plattformen

framgår av tabell 11.

Tabell 11

Procentuell fördelning av svar på frågan om de passerande tågen utgör någon fara

för resenärer på plattformen.

   

Station Ja, absolut Ja, kanske Vet ej Nej Antal svar

Flen 6 7 1 86 83

Knivsta 7 1 1 1 80 80

Kumla 17 9 1 72 80

Kållered 2 10 2 85 80

Laxå 4 1 1 2 82 80

Lerum 14 12 1 72 80

Osby 0 6 12 82 34

Åkarp 10 10 1 78 79

Totalt 8 10 2 80 596
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Som tabellen visar anser ca 18 % (108 st) av samtliga intervjupersoner att de

passerande tågen kan utgöra en fara för dem. Detta är nästan exakt samma andel som

i den tidigare studien i Jakobsberg och Sollentuna. Förutom de intervjupersoner som

anser att tågpassagerna kan utöra en fara för dem själva har 50 angivit att de

passerande tågen kan vara farliga för barn och 3 att de kan vara farliga för andra

personer. Några av de intervjupersoner som svarat att tågpassager kan vara farliga för

dem själva har kommenterat sina svar och sagt att fara föreligger vid trängsel på

plattformen (2 personer), om tåget spårar ur (2 personer), om tåget har hög fart (1

person) respektive vid halka (1 person). En intervjuperson har kommenterat frågan

med att det skulle behövas en skylt om vad den gula markeringen på plattformen

innebär.

De största andelarna intervjupersoner som anser att passerande tåg utgör en fara när

man befinner sig på plattformen återfinns i Kumla och Lerum medan de lägsta

andelarna sådana svar erhållits i Osby och Kållered. Det förefaller finnas en viss

tendens till samband mellan andelen resenärer som upplever fara och andelen som

upplever obehag (se tabell 9 ovan), men vissa stationer (framförallt Lerum och Åkarp)

avviker från denna tendens.

Fördelningen av svaren på frågan om passerande tåg utgör någon fara när man går

över spåren för att komma till eller från plattformen (som endast ställdes i Flen och

Laxå där tillträde till mellanplattform sker via övergång i plan) redovisas i tabell 12.

Tabell 12

Procentaell fördelning av svar på frågan om de passerande tågen utgör någon fara

når man korsar spåren för att komma till/från plattformen.

   

Station Ja, absolut Ja, kanske Vet ej Nej Antal svar

Flen 12 l l 1 76 83

Laxå 24 9 2 65 80

Totalt 18 10 2 71 163

 

Som framgår av tabellen anser ca 28 % av intervjupersonerna på dessa stationer att

passerande tåg kan utgöra en fara för dem när de korsar spåren på väg till eller från

plattformen. Andelen ja-svar är något högre i Laxå än i Flen (33 respektive 23 %)

men skillnaden mellan de två stationerna är inte statistiskt signifikant, (7(20) = 2.04,

p > .05). Andelen intervjupersoner på de två stationerna som anser att passerande tåg

VTI Notat 37 - 94 14



utgör en fara när man korsar spåren är signifikant större än andelen som anser att fara

föreligger når man befinner sig på plattformen (se tabell 11), ;(20) = 9.04, p < .01.

3.5 Övriga iakttagelser

I Akarp lade intervjuaren märke till att vana resenärer tittar på järnvägens signalinrätt-

ningar för att avgöra när tåg kommer. På samma station fanns också resenärer som

ansåg information om passerande tåg onödig eftersom "man ser och hör ju när tågen

kommer" .

Personer som på otillåtet sätt passerade eller vistades i spårområdet observerades i

Flen, Laxå, Osby och Åkarp under den tid intervjuerna pågick. Speciellt påtagligt var

detta problem i Laxå där intervjuaren uppfattade respekten för plattformsbommarna

som mycket dålig (bl a observerades i två fall föräldrar med barnvagn som kringgick

bommarna). Som noterats i en tidigare delstudie i projektet (se VTI Notat 24-93) år

det i Laxå möjligt att utan någon större omväg gå runt bommarna på utsidan, vilket

också framgår av nedanstående bild.

          

Figur 1. Plattformsövergången 1' Laxå.

Intervjuaren observerade också i Laxå att flera personer, särskilt vid lunchtid, korsade

hela spårområdet (på väg till/från arbetspläts/lunchrestaurang?). I Kumla uppfattade

intervjuaren bara en enda gång att information gavs om passerande tåg under den tid

som intervjuerna pågick.
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4 DISKUSSION

I stora drag överensstämmer resultaten från denna studie tämligen väl med de resultat

som erhållits i den tidigare genomförda studien i Jakobsberg och Sollentuna. I de fall

som mera påtagliga skillnader kunnat observeras har dessa som regel redan diskute-

rats i föregående avsnitt, varför diskussionen här huvudsakligen begränsas till att lyfta

fram några frågeställningar av mera Övergripande karaktär.

En sådan frågeställning gäller behovet av att informera resenärer på plattformen om

passerande tåg. Det är i denna studie en påfallande stor andel av resenärerna på de

stationer där information inte ges som anser att det inte finns något behov av att

informera om de passerande tågen. Man måste dock komma ihåg att olika kategorier

av resenärer kan skilja sig åt när det gäller behovet av information (vilket kanske

avspeglas i den stora variationen mellan olika stationer när det gäller andelen

resenärer som anser att man bör informera om passerande tåg). Om vissa resenärer

har ett verkligt behov av information kan detta vara ett tillräckligt skäl för att införa

den, även om en stor del av resenärerna anser att den är överflödig. Samtidigt måste

man naturligtvis ställa höga krav på tillförlitligheten hos den information som ges.

Det kan t o rn vara så att det ur säkerhetssynpunkt är sämre att ge information som

ibland uteblir än att inte ge någon information alls.

Att mer än hälften av de tillfrågade uppger att de åtminstone ibland tycker att det är

obehagligt när tåg passerar förbi plattformen och att ungefär var femte anser att de

passerande tågen utgören fara är siffror som talar för att det är viktigt att försöka

finna sätt att göra plattformsmiljön tryggare och mera komfortabel. Att obehaget

förefaller ha psykologiska orsaker (reaktioner på tågens hastighet, oro för andra

resenärers säkerhet etc) minst lika ofta som fysiska (vinddrag, buller etc) innebär

självfallet inte att problemet blir mindre påtagligt eller att man behöver fästa mindre

vikt vid det. Man skall också tänka på att såväl denna studie som den tidigare studien

i Jakobsberg och Sollentuna endast omfattar resenärer som valt att resa med tåg trots

det eventuella obehag som de passerande tågen orsakar. Ingen av studierna ger därför

någon information om huruvida det finns presumtiva tågresenärer som väljer andra

färdmedel på grund av upplevt obehag/fara på järnvägsplattformar (eller om hur

många dessa resenärer eventuellt kan tänkas vara).

De skillnader mellan olika stationer som erhållits i denna studie när det gäller resenär-

ernas upplevelser av obehag/fara i samband med passerande tåg inger hopp om att det

kan gå att finna effektiva åtgärder för att reducera obehaget. Ett problem härvidlag är
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dock att det finns många olika faktorer (och kombinationer av faktorer) som kan bidra

till att förklara skillnaderna mellan de åtta stationerna i studien. Bland de faktorer som

diskuterats i denna rapport kan nämnas:

0 Andelen dagliga resenärer

0 Antalet tåg som passerar strax före tåg med resandeutbyte

0 Typ av passerande tåg (godståg, "vanliga"resandetåg, snabbtåg)

0 De passerande tågens hastighet

0 Tillgång till vindskyddade våntutrymmen

0 Typ av plattformsutformning (mittplattfonn, mellanplattform, sidoplattform

eller kombinationer av dessa)

Redan detta är alldeles för många faktorer för att effekterna av olika kombinationer av

dem skall kunna studeras systematiskt på endast åtta stationer. Dessutom finns det

troligen ett stort antal ytterligare faktorer som också kan spela in (plattformens bredd,

om information ges eller ej, hur tillträde till plattformen sker, på hur långt håll man

har möjlighet att se tåget, hur "öppet" plattformen ligger, etc).

Det torde också föreligga avsevärda skillnader när det gäller (kanske framförallt den

ekonomiska) möjligheten att påverka olika faktorer som kan tänkas reducera väntande

resenärers obehag i samband med passerande tåg (av de punkter som finns uppräknade

ovan är det kanske bara vindskydd som är någorlunda realistiskt att tänka sig, åtmin-

stone på kortare sikt). Inför eventuellt fortsatta studier av olika faktorers inverkan på

resenärers upplevelse av passerande tåg kan det därför vara en poäng i att titta på

stationer som skiljer sig åt i sådana "påverkbara" avseenden och att försöka välja ut

stationer systematiskt så att de blir så lika som möjligt med avseende på övriga

faktorer som kan tänkas inverka på resenärernas upplevelse av de passerande tågen.

Även om denna studie inte har kunnat ge något definitivt svar på frågan om varför

tågpassager förbi plattformar ofta upplevs som obehagliga har ändå skillnaderna

mellan de åtta stationerna visat på ett antal faktorer som kan vara relevanta när det

gäller att förklara obehaget. Studiens resultat bör också kunna användas som en

"föremätning" vid utvärderingen av eventuella åtgärder för att förbättra plattforms-

miljön på de åtta stationerna.
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Bilaga 1

Sid 1(2)

Projekt plattformssäkerhet - intervjuformulär

1. Intervjuperson nr: 4 Datum Tid

 

2. Kön E] Man EI Kvinna

3. Ålder

E] Under 15 år

[1 15-24 år

|:| 25-44 år

[3 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 vägut från plattformen?

Hur ofta reser Du?

D Dagligen eller nästan dagligen D

D Någon eller några gånger per vecka D

D Ganska sällan (mindre än en gång i veckan) :I

:I Aldrig eller nästan aldrig (om svaret hamnar i denna kategori, gå till Fråga 8) D

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

(Om information ej ges ställs istället frågan:

5b. Tycker Du att man borde informera när det kommer ett passerande tåg?)

El Ja, alltid (Ja, absolut) Om ja oftast, ja ibland eller nej:

EI Ja, oftast (Ja, kanske) Utebliven information

:I Ja, ibland (___________)

E' Vet ej, har inte tänkt på det

D Nej

Felaktig information

Otillräcklig varning

B
E
I
G
E
]

Annat, ange vad

  

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

D Ja, alltid
EI Ja, oftast

I: Ja, ibland

D Vet ej, har inte tänkt på det

[3 Nej (om svaret hamnar i denna kategori, gå till Fråga 8)
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7. Vad är det som är obehagligt med de passerande tågen?

Vinddrag

D Mycket obehagligt

D Ganska obehagligt

D Inget obehag

n..r..k

E] Mycket obehagligt

El Ganska obehagligt

Bilaga 1

Sid 2(2)

HQ'g fart

D Mycket obehagligt

D Ganska obehagligt

El Inget obehag

Buller

 

D Mycket obehagligt

E] Ganska obehagligt

Oro för andra resenärer

D Mycket obehagligt

D Ganska obehagligt

D Inget obehag

Skrämsel/Överraskning

'3 Mycket obehagligt

|:| Ganska obehagligt

D Inget obehag D Inget obehag D Inget obehag

Annat (ange vad) Annat (ange vad)

   

D Mycket obehagligt

D Ganska obehagligt

El Inget obehag

:I Mycket obehagligt

D Ganska obehagligt

El Inget obehag

8. Tycker Du att det innebär någon fara för Dig som resenär att vara på plattformen

när tåg passerar?

D Ja, absolut

[3 Ja, kanske

El Vet ej, har inte tänkt på det

D Nej

Om tillträde till plattformen sker via övergång i plan ställs dessutom frågan:

9. Tycker Du att passerande tåg innebär någon fara för Dig när Du går över

spåret/spåren för att komma till/från plattformen?

D Ja, absolut

E| Ja, kanske

[3 Vet ej, har inte tänkt på det

[3 Nej
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