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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 fem

delrapporter tillgängliga:

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

åtgärder vid några europeiska järnvägsfo'rvaltningar 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. (1994a). Plattformssäkerhet: Intervjuer med väntande

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

och transportforskningsinstitut.

Lindberg, E. & Eckert, G. (1994b). Plattformssåkerhet: Intervjuer med resenärer i

Flen, Knivsta, Kumla, Kållered, Laxå, Lerum, Osby och Åkarp, VTI Notat nr

37 - 94, Linköping: Statens väg- och transportforskningsinstitut.

Ett varmt tack riktas till Sven Fredriksson vid SJ Stab Trafiksäkerhet för all hjälp vid

studiens genomförande samt till Hans Ring, Banverket GDA, för värdefulla

synpunkter på ett tidigare rapportutkast. Ett stort tack även till de X2-förare som

deltagit i studien.
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SAMNIANFATTNING

I denna studie har tolv X2-förare genom att besvara ett frågeformulär redogjort för

sina erfarenheter beträffande eventuella risker i samband med passage av statio-

ner/stationsplattformar längs linjen Stockholm-Göteborg. Resultaten överensstämde

till stor del med vad som tidigare framkommit i intervjuer med stationspersonal och

väntande resenärer på några av stationerna längs linjen. Resenärer eller andra

personer som korsade spåren ansågs av förarna vara ett allvarligare säkerhetsproblem

än väntande resenärer som uppehöll sig för nära plattformskanten vid tågpassage.

Många av förarna hade varit med om händelser där de ansåg att det varit nära att en

olycka kunde ha inträffat. Flera förare hade lagt märke till olika typer av reaktioner

från väntande resenärer på plattformarna, och ett par av dem påpekade problem som

kunde uppstå vid tågmöten på stationer i samband med snörök eller dimma. Den

åtgärd som föreslogs av flest förare för att höja säkerheten vid plattformspassager var

att bygga bort plattformsövergångar i plan. Andra föreslagna åtgärder var att på olika

sätt avskärma väntande resenärer från de passerande tågen och att förbättra

informationen till resenärerna om passerande tåg samt om innebörden av markerade

skyddszoner på plattformen.
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1 UPPDRAGET

Denna studie har syftat till att ta tillvara erfarenheter från ett urval av X2-förare som

trafikerar sträckan Stockholm-Göteborg beträffande säkerhetsfrågor i samband med

passage av stationsplattforrnar utmed linjen. Studien har utförts som en del av

projektet "plattfonnssäkerhet" och utgör ett komplement till tidigare genomförda

intervjuer med stationspersonal som arbetar/arbetat i Flen, Laxå, Töreboda och

Alingsås (VTI Notat nr 24 - 93) samt med väntande resenärer i bl a Flen, Laxå och

Lerum (VTI Notat nr 37 - 94).

Studien genomfördes i samarbete med SJ Stab Trafiksäkerhet (SJ SÄ-S).

2 lVIETOD

2. 1 Frågeformulär

Ett frågeformulär som omfattade tio frågor konstruerades och distribuerades tillsam-

mans med ett följebrev till förarna (följebrevet och formuläret återfinns i Bilaga 1).

I de fyra första frågorna ombads X2-förarna tala om ifall det finns stationer längs

sträckan Stockholm-Göteborg där a) det brukar finnas mer än något tiotal resenärer på

plattformen när tåget passerar, b) resenärerna visar dålig respekt för markerade

skyddszoner eller andra typer av kantmarkeringar på plattformen, c) lokföraren

brukar behöva signalera för att varna resenärer som står för nära plattformskanten

respektive d) resenärer korsar spåren på ej tillåtet sätt för att komma till/från

plattformen eller där det förekommit incidenter med resenärer som tagit sig till/från

plattformen den tillåtna vägen. Eftersom antalet resenärer, stationernas utformning

och tågets hastighet skiljer sig åt för olika delar av sträckan Stockholm-Göteborg var

dessa fyra frågor uppdelade så att förarna svarade för delsträckorna Stockholm-Söder-

tälje, J ärna-Herrljunga och Alingsås-Göteborg var för sig.

I den femte frågan ombads X2-förarna göra en jämförelse mellan resenärer som står

för nära plattformskanten och resenärer som korsar spåren med avseende på vilket

som utgör det allvarligaste säkerhetsproblemet. Frågan besvarades genom att välja ett

av sju fasta svarsalternativ. Bland dessa alternativ fanns även sådana som indikerade

att båda eller ingen av företeelserna utgjorde säkerhetsproblem.
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I de resterande frågorna ombads X2-förarna att a) beskriva eventuella händelser som

de varit med om där de ansåg att det varit nära att en olycka kunde ha inträffat, b)

beskriva eventuella negativa reaktioner från väntande resenärer eller andra problem

som de uppmärksammat i samband med passage av plattformar, c) ange vilken roll

olika yttre faktorer (vind, temperatur, mörker, nederbörd m m) enligt deras erfarenhet

spelar när det gäller eventuella problem i samband med passage av plattformar, d)

ange om det finns någon viktig skillnad mellan att passera plattformar med X2 och att

göra det med vanliga lokdragna tåg samt e) ge eventuella kompletterande synpunkter

och/eller föreslå åtgärder för att öka säkerheten vid passage av plattformar.

2.2 Undersökningsgrupp och procedur

Frågeformuläret och följebrevet distribuerades genom SJ SÄzs försorg till 20 X2-föra-

re (10 stationerade i Stockholm och 10 i Göteborg). Urvalet gjordes bland förare som

tidigare kört den aktuella sträckan med vanliga lokdragna tåg.

Första sidan i det häfte som innehöll frågeformuläret utgjordes av ett följebrev som

kortfattat beskrev studiens syfte och ombad X2-förarna att skriftligt besvara frågorna i

formuläret. Följebrevet utlovade också fullständig anonymitet för förarna och innehöll

ett telefonnummer dit man kunde vända sig om det var något man undrade över i

samband med studien. Tillsammans med formuläret distribuerades även ett portofritt

svarskuvert. Förarnas anonymitet kunde garanteras genom att deras identitet var

okänd för projektledaren vid VTI och av att deras svar postades direkt till den senare.

Efter drygt två veckor hade nio ifyllda formulär inkommit, varefter en påminnelse (se

Bilaga 2) sändes ut genom SJ SÄ:s försorg. På grund av att frågorna besvarades

anonymt måste påminnelsen sändas till alla 20 förarna. De förare som redan fyllt i

och skickat in sitt formulär tackades för detta och ombads att kasta påminnelsen,

medan de förare som ännu inte besvarat frågorna på nytt ombads att göra detta. Ett

nytt exemplar av frågeformuläret och ett nytt svarskuvert skickades ut tillsammans

med påminnelsen.

Päminnelsen resulterade i att ytterligare tre ifyllda formulär kom in, vilket innebär att

svarsfrekvensen i studien totalt uppgick till 60 %. Med tanke på att det bör ligga i

X2-förarnas eget intresse att eventuella risker i samband med passage av plattformar

blir kända (för att de på ett eller annat sätt skall kunna åtgärdas) måste den erhållna

svarsfrekvensen ändå betraktas som förhållandevis låg.
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3 RESULTAT

3.1 Stationer med många väntande resenärer

Svaren på denna fråga uppvisade rätt stora variationer mellan olika förare, vilket torde

kunna förklaras av att erfarenheterna till stor del är beroende av på vilka tider man

vanligen kör. Flera förare har också påpekat tåglägets betydelse för antalet resenärer

på stationerna (t ex om man ligger strax före ett pendeltåg). Sammantagna tyder

förarnas svar på att det åtminstone för vissa tåglägen kan förekomma många väntande

resenärer på de flesta stationerna på sträckan Stockholm-Göteborg.

Stationer som särskilt nämndes av flera förare som sådana där det kan förekomma

många resenärer på plattformen när X2 passerar var: Stockholm Södra, Tullinge,

Tumba, Rönninge, Östertälje, Södertälje Hamn, Flen, Katrineholm, Hallsberg, Laxå,

Töreboda, Skövde, Falköping, Herrljunga och Lerum.

3.2 Resenärernas respekt för skyddszoner/kantmarkeringar

Även på denna fråga varierade svaren avsevärt mellan olika förare, och liksom för

den föregående frågan torde detta kunna hänga samman med att antalet väntande

resenärer är beroende av tågläget (under antagande om att respekten för skyddszoner

och kantmarkeringar avtar när det är många resenärer på plattformen). Svaren

fördelade sig ungefär jämnt mellan "ja/i stort sett" (5 förare), "nej" (4 förare) och

"delvis/varierande" (3 förare). En förare kommenterade sitt nej-svar med att

resenärerna inte vet att de gula markeringarna på plattformen utgör skyddszoner och

en förare ansåg att äldre resenärer visade tillräcklig respekt för skyddszonerna.

Endast ett fåtal stationer nämndes särskilt (av en förare vardera) som sådana där

respekten för skyddszoner/kantmarkeringar var sämre än på andra håll. Dessa

stationer var Stockholm Södra, Tumba, Flen och Töreboda. Den förare som nämnde

Töreboda kommenterade detta med att skyddszonerna på denna station tar upp för

stort utrymme av plattformen så att det inte blir någon plats över för resenärerna om

de skulle respektera markeringarna (jfr även VTI Notat nr 24 - 93). En förare ansåg

att respekten var dålig under rusningstid på sträckan Stockholm-Södertälje till följd av

att antalet resenärer på plattformama då var stort.
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3.3 Signalering för att varna resenärer

Alla förarna uppgav att det förekom att de använde tågets ljudsignal för att varna

resenärer som står för nära plattformskanten. När det gäller bedömningen av hur ofta

sådan signalering användes bildade förarna två tydliga och ungefär lika stora grupper,

en som signalerade "mycket sällan", "sällan", "inte så ofta" eller "någon gång per

vecka" och en som signalerade "i princip varje tur", "mycket ofta" eller "ofta". I den

senare gruppen angav ett par av förarna Också att de signalerade i god tid eller i

preventivt syfte.

Fyra av förarna angav att de ibland även blinkade med strålkastarna för att varna

resenärer, men ingen beskrev detta som särskilt vanligt förekommande.

Stationer som nämndes som sådana där man behövde signalera särksilt ofta var

Södertälje, Flen, Hallsberg, Laxå, Töreboda, Falköping, Herrljunga, Västra Bodarne,

Floda, Lerum och Partille. En förare som nämnde stationerna Flen - Herrljunga angav

plattformsövergångar i plan som anledning till att signal gavs.

3.4 Resenärer som korsar spåren

Alla förarna utom en angav att de varit med om att resenärer (eller andra personer)

korsat spåren på ej tillåtet sätt i anslutning till plattformar längs linjen. Drygt hälften

av dem hade även varit med om incidenter som involverade personer som varit på väg

till eller från plattformen den tillåtna vägen (se även avsnitt 3.6 nedan).

De stationer som nämnts av flest förare som sådana där dessa typer av problem

förekommit är Flen (av 6 förare) samt Älvsjö, Hallsberg och Laxå (av 2 förare

vardera). Andra stationer som nämnts av enstaka förare är Tullinge, Tumba,

Östertälje, Järna, Katrineholm, Töreboda, Falköping, Lerum och Aspedalen. En

förare påtalade att det förekommer "spårspring" (genvägar genom staket o dyl) inom

"pendelområdet" Stockholm-Södertälje. En annan förare ansåg att resenärer som

korsar spåren inte utgjorde något större problem på delsträckan Stockholm-Södertälje

men att problemet var något större på sträckan Alingsås-Göteborg till följd av att

antalet planskilda tillträdesvägar till plattformarna var mindre i det senare fallet.
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3.5 Jämförelse mellan olika säkerhetsproblem

Ingen av förarna ansåg att resenärer som stod för nära plattformskanten utgjorde ett

större säkerhetsproblem än personer som korsade spåren. Knappt hälften av förarna

ansåg att den senare företeelsen utgjorde ett något eller mycket större problem och

hälften ansåg att båda företeelserna utgjorde ganska eller mycket stora problem. En

förare ansåg att båda företeelserna utgjorde ganska små problem. Ingen av förarna

valde det svarsalternativ som indikerade att ingen av företeelserna utgjorde något

problem.

3.6 Olyckstillbud

På frågan om förarna varit med om någon händelse i samband med passage av

stationer längs linjen där de ansåg att det varit nära att det kunde ha inträffat en

olycka var det bara två förare som svarade att så inte var fallet. En förare hade inte

besvarat frågan men hade på den tidigare frågan om incidenter med resenärer som

korsar spåren svarat att detta inträffat ett flertal gånger.

Den station där de i särklass flesta av de beskrivna incidenterna inträffat är Flen

(minst sju tillfällen). Som regel har det rört sig om personer som krupit under eller på

annat sätt "blivit fast" mellan plattformsbommarna. Ett par av incidenterna hade

inträffat när det var mörkt ute. I flera fall angav förarna att det varit mycket nära att

folk blivit påkörda av tåget.

Andra stationer där förarna varit med om incidenter med folk på spåret är Vingåker,

Skövde och Falköping (en förare vardera). I Falköping var plattformsbommarna ej

fällda när X2 skulle passera, samtidigt som resenärer var på väg över till ett spår där

tåg stod inne. En förare beskrev också (utan att ange vilken eller vilka stationer som

avsågs) incidenter med resenärer som krupit under plattformsbommar för att söka upp

ett byteståg, och en förare hade varit med om att små barn ryckt sig loss från

föräldrarna och sprungit mot spåret.

3.7 Resenärernas reaktioner på X2-passager

Nio av förarna hade lagt märke till olika typer av reaktioner från resenärerna på

plattformar som passerades i hög fart. Några förare ansåg att tågets tysta gång, i
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kombination med den höga hastigheten, gör att resenärerna lätt missbedömer farten

(eller upptäcker tåget sent) och blir överraskade. Ett par förare hade även lagt märke

till resenärer som höll för öronen och/eller "sprang och gömde sig" när tåget

passerade. En förare tyckte sig ha märkt att varning för passerande tåg via

högtalarutrop inte gavs varje gång tåget passerade (jfr VTI Notat nr 37 - 94), och en

förare ansåg att resenärerna höll sig bättre undan från plattformskanten när X2

passerade än när det var fråga om andra typer av tåg ("respekt för den höga hastig-

heten"). En förare hade en känsla av att främst äldre människor kunde se chockade ut

när X2 passerade, och en förare påpekade att överraskningseffekter bland väntande

resenärer inte enbart gäller X2 utan kan uppstå även vid passage med andra tågtyper.

Ett annat problem i samband med passage av plattformar som nämnts av ett par förare

är snörök och/eller dimma i kombination med tågmöte (en av förarna har nämnt Flen

som en station där detta kan förekomma). En förare har beskrivit ett tillfälle när en

plattform passerades på vintern samtidigt som ett godståg passerade på andra sidan i

motsatt riktning. Snörök från godståget gjorde att de väntande resenärena drog sig

undan mot andra sidan av plattformen där de blev totalt överraskade av X2 som inte

hördes över slamret från godståget.

Ett par förare har även nämnt barn som leker på plattformen utan tillräcklig uppsikt

från föräldrarna som ett problem vid plattformspassager, och en förare ansåg att

väskor och barnvagnar som stod för nära plattformskanten utgjorde ett problem. En

förare hade varit med om att ungdomar låtsats knuffa kamrater eller själva gjort ansats

till att hoppa mot spåret när tåget passerade.

3.8 Yttre faktorer

Snö/snörök, dimma, mörker, halka och dålig sikt har nämnts av förarna som faktorer

vilka accentuerar de problem som kan finnas vid plattformspassager. Ett par av

förarna har också angivit att de signalerar oftare för att varna resenärerna under

sådana betingelser. Olika typer av sikthindrande faktorer påverkar naturligtvis inte

bara resenärernas möjlighet att upptäcka tåget utan också lokförarens möjlighet att se

om det finns resenärer på plattformen, vilket påpekats av några förare. Två förare har

också påpekat att ljud från tåget dämpas när marken är snötäckt vilket gör att

sannolikheten för att resenärerna överraskas av tåget ökar (jfr VTI Notat nr 24 - 93).
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3.9 Skillnader jämfört med passage med lokdraget tåg

Samtliga förare i studien hade tidigare kört sträckan Stockholm-Göteborg med vanliga

lokdragna tåg. Drygt hälften av dem ansåg inte att det var någon större skillnad att

passera plattformar med X2 jämfört med andra tågtyper. Ett par av förarna tyckte sig

ha märkt att resenärerna på plattformen hade svårare att bedöma tågets hastighet (hur

snabbt det närmade sig) när de körde X2, och ett par förare ansåg att resenärerna

visade större respekt för X2 än för andra tågtyper. En förare hade hört sägas att även

banarbetare hade en tendens att missbedöma (överskatta) hur långt bort X2 befann sig

till följd av den lilla ljustriangeln på tåget, och en förare påpekade att vanliga tåg i

motsats till X2 oftast stannar vid de plattformar där det finns väntande resenärer. En

förare ansåg att vindfånget blev kraftigare med X2, och en förare nämnde snö- eller

makadamsprut som ett problem. En förare tyckte att tidtabellen för X2 var lagd på ett

sätt som innebar att det fanns färre resenärer på plattformarna än vid passager med

lokdragna tåg.

3.10 Föreslagna åtgärder

Drygt hälften av förarna föreslog olika typer av åtgärder för att höja säkerheten vid

passage av plattformar (en förare gav hela 7 olika förslag). De flesta av dessa åtgärder

kan indelas i två kategorier, dels sådana som går ut på att fysiskt separera väntande

resenärer från de passerande tågen och dels sådana som innebär förbättrad

information/varning till resenärerna.

Den första typen avåtgärder, som var den som föreslogs oftast, omfattade:

0 Borttagande av plattformsövergångar i plan (3 förare)

0 Inglasning/skjutdörrar som vid Lisebergsstationen (2 förare)

0 Höj- och sänkbart räcke vid plattformskanten (1 förare)

0 Bygga stationerna så att man kan hindra resenärerna från att komma ut på

plattformen förrän strax innan tåg med uppehåll anländer (jämförelse med

flygterminaler, 1 förare)

0 Någon form av glasvägg på plattformen som resenärerna kan ta skydd bakom

(1 förare)

Den andra typen av åtgärder omfattade:

0 Information via högtalarutrop (2 förare)

0 Ljud och/eller ljussignaler som varnar för alla passerande tåg (1 förare)
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0 Anslag på stationerna för att förbättra respekten för skyddszonerna (1 förare)

Ytterligare åtgärder som föreslogs av en förare var:

0 Avhjälpande av halka genom att lägga värmeslingor

0 Fångkant för att hindra barnvagnar från att rulla ned på spåret

4 DISKUSSION

De erfarenheter som redovisats av X2-förarna i denna studie bekräftar i stora delar

vad som framkommit i de tidigare delrapporterna från projektet "plattformssäkerhet"

(i första hand VTI Notat nr 24 - 93 och 37 - 94). Det kanske tydigaste undantaget från

detta är att X2-förarna tycks anse att resenärernas respekt för skyddszoner/kant-

markeringar är något bättre än vad som framkom i de tidigare intervjuerna med

stationspersonal (VTI Notat nr 24 - 93). En trolig förklaring till detta kan vara att

stationspersonalen till stor del observerar resenärernas beteende på plattformen när

inget tåg finns i närheten medan X2-förarna endast ser dem när tåget närmar sig.

En slutsats som ligger nära till hands att dra från denna och tidigare studier är att hög

prioritet bör ges åt att bygga bort plattforrnsövergångar i plan (särskilt den i Flen).

Det faktum att så många av X2-förarna i denna studie varit med om olika typer av

tillbud i samband med passage av sådana övergångar talar för att man inte i längden

kan räkna med att undslippa allvarliga olyckor om denna typ av övergångar får finnas

kvar på stationer där tåg passerar med hög hastighet.

De övriga åtgärder för att höja plattformssäkerheten som föreslagits av X2-förarna i

denna studie är av skiftande slag och torde betinga mycket varierande kostnader.

Även om samtliga förslag principiellt är genomförbara torde kostnadseffektiviteten

variera högst avsevärt. Som redan tidigare antytts (VTI Notat nr 37 - 94) är det med

tanke på de risknivåer det här kan vara frågan om troligen mycket svårt att finna

någon samhällsekonomisk lönsamhet i åtgärder som kräver omfattande ombyggnader

av befintliga stationer/plattformar. Man måste även ha i åtanke att plattformarna inte

enbart används av resenärer utan även för t ex lastning/lossning av expressgods. Vissa

av de förslag som givits när det gäller hinder/skydd för resenärerna på plattformen

kan dock var värda att undersöka närmare.

Som också diskuterats tidigare (VTI Notat nr 37 - 94) torde de möjligheter som

erbjuds på plattformen att söka skydd från vinddrag, snörök etc från passerande tåg
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vara en viktig faktor som kan bidra till en mera positiv "totalupplevelse" av tågresan.

Ytterligare ett skäl att försöka göra plattformsmiljön mera "ombonad" för de väntande

resenärena är de speciella problem som kan uppstå i samband med tågmöten vid

plattform under besvärliga väderleksförhållanden (se sid 6 ovan). Även om det i det

senare fallet rör sig om tämligen sällsynta händelser torde graden av det obehag som

resenärerna i ogynnsamma fall kan utsättas för motivera att ansträngningar görs för att

i möjligaste mån försöka undvika denna typ av situation.

Åtgärder för att informera/varna resenärerna torde i allmänhet vara mindre kost-

samma än sådana som går ut på att fysiskt skydda dem från de passerande tågen. I

synnerhet gäller detta förslaget att sätta upp anslag på stationerna om vad

skyddszonerna innebär. Över huvudtaget kan man fråga sig om det inte vore värt att

överväga att ta fram ett informationsmaterial till resenärerna om vilka potentiellt

farliga och/eller obehagliga situationer som kan uppstå i samband med tågpassager

och hur man lämpligen beter sig på plattformen för att undvika sådana situationer

(kanske ett anslag på stationen kompletterat med en liten folder som man kan ta med

sig och läsa på tåget). Även om ett sådant material kan behöva tas fram i flera

versioner (för olika typer av stationer) och på flera språk bör detta kunna

åstadkommas för en rimlig kostnad. De studier som genomförts inom detta projekt

bör (kanske med viss "stationsspeciñk" komplettering) kunna utgöra ett användbart

underlag för framtagandet av ett sådant material.

En invändning mot att informera resenärerna på det sätt som skisserats är naturligtvis

att man inte bör "väcka den björn som sover", dvs göra järnvägens kunder medvetna

om att man "utsätter dem för risker". Samtidigt borde ett informationsmaterial av den

skisserade typen, om det ges en riktig utformning, kunna förmedla budskapet att man

i själva verket månar om resenärernas säkerhet på plattformen. Det är ju också lätt att

föreställa sig reaktionen hos den som upplever sig ha varit utsatt för fara utan att ha

blivit informerad i förväg.
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Bilaga 1

Sid 1(11)

Vâg- och transport-
'forskningsinstitutet

JÄRNVÄG
Erik Lindberg

Frågeformulär till X2-förare på sträckan Stockholm-Göteborg

I samråd med SJ SÅ genomför Järnvägsgruppen vid Statens väg- och

transportforskningsinstitut (VTI) i Linköping ett forskningsuppdrag som syftar till att

studera såkerhetsfrågor i samband med att tåg i hög fart passerar stationer där

väntande resenärer befinner sig på plattformen eller är på väg till/från densamma.

Vi vill därför be Dig att hjälpa ossgenom att skriftligt besvara frågorna på de följande

sidorna i detta häfte. Eftersom antalet resenärer, stationernas utformning och tågets

hastighet skiljer sig åt för olika delar av linjen Stockholm-Göteborg är en del frågor

uppdelade så att Du svarar för delsträckorna Stockholm-Södertälje, Järna-Herrljunga

och Alingsås-Göteborg var för sig.

Du svarar på frågorna fullständigt anonymt och skickar det ifyllda häftet direkt till

VTI i det bifogade svarskuvertet (frimärke behövs ej). Om Du tycker att någon fråga

är oklart formulerad (eller om Du undrar över något annat rörande denna studie) är

Du välkommen att höra avDig till mig.

Med vänlig hälsning

Erik Lindberg, projektledare

Tel 013 - 20 43 98
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Bilaga 1

Sid 2(11)

Fråga 1

På vilka stationer längs linjen Stockholm-Göteborg brukar det finnas mer än ett

fåtal (säg något lO-tal) resenärer pä plattformen när Du passerar med X2? Ange

också om det finns någon eller några stationer där antalet resenärer på

plattformen brukar vara särskilt stort?

Delsträckan Stockholm-Södertälje:

 

Delsträckan Järna-Herrljunga:

  

Delsträckan Alingsås-Göteborg:
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Bilaga 1

Sid 3(11)

Fråga 2

a) Anser Du att resenärerna visar tillräcklig respekt för de gulmålade

skyddszonerna på plattformarna?

 

b) Finns det någon eller några stationer där respekten för skyddszoner eller andra

typer av kantmarkeringar på plattformen är sämre än på andra håll?

Delsträckan Stockholm-Södertälje:

   

Delsträckan Järna-Herrljunga:

   

Delsträckan Alingsås-Göteborg:
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Bilaga 1

Sid 4(11)

Fråga 3

a) Hur ofta händer det att Du behöver använda tågets ljudsignal för att varna

resenärer som står för nära plattformskanten?

 

b) Använder Du även något annat sätt för att varna dem som står för nära (t ex

blinkningar med tågets strålkastare)?

 

c) Finns det någon eller några stationer där Du behöver signalera särskilt ofta?

Delsträckan Stockholm-Södertälje:

   

Delsträckan Järna-Herrljunga:

  

 

Delsträckan Alingsås-Göteborg:
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Bilaga 1

Sid 5(11)

Fråga 4

a) Har Du varit med om att resenärer (eller andra personer) korsat spåren på ej
tillåtet sätt i anslutning till plattformar längs linjen?

 

b) Har det förekommit några incidenter med resenärer som tagit sig till/från

plattformen den tillåtna vägen på stationer där man måste korsa spåren för att

nå plattformen?

 

(2) Finns det någon eller några stationer där de händelser som beskrivs i fråga 4a

och 4b är vanligare än på andra håll?

Delsträckan Stockholm-Södertälje:

   

Delsträckan Järna-Herrljunga:

  

 

Delsträckan Alingsås-Göteborg:
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Bilaga 1

Sid 6(11)

Fråga 5

Vilket anser Du vara ett större säkerhetsproblem, resenärer som stårför nära

plattformskanten eller resenärer som korsar spåren för att komma till eller från

plattformen? (Välj ett av nedanstående alternativ)

Resenärer som står för nära kanten är ett mycket större problem

Resenärer som står för nära kanten är ett något större problem

Resenärer som korsar spåren är ett mycket större problem

Resenärer som korsar spåren är ett något större problem

Båda alternativen är mycket stora problem

Båda alternativen är ganska stora problem

E
J
E
I
E
I
E
I
E
I
E
I
D

Inget av alternativen är något problem
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Bilaga 1

Sid 7(11)

Fråga 6

Har Du varit med om någon händelse i samband med att Du passerat stationer

längs linjen där Du anser att det varit nära att en olycka kunde ha inträffat

(beskriv i så fall denna eller dessa händelser)?
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Bilaga 1

Sid 8(11)

Fråga 7

a) Har Du själv lagt märke till (eller på annat sätt fått reda på) några negativa

reaktioner från resenärer på plattformarna när Du passerar med X2 (till exempel

om det händer ibland att någon ser ut att bli skrämd eller Överraskad av tåget)?

     

b) Tycker Du själv att det finns några problem med att passera plattformar där det

står resenärer och väntar (förutom de som behandlats i de föregående frågorna)?

Beskriv i så fall dessa problem och ange hur allvarliga Du tycker att de är.
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Bilaga 1

Sid 9(11)

Fråga 8

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

temperatur, årstid, mörker, dimma, snöyra, halka m.m. när det gäller de typer

av problem som nämnts i de tidigare frågorna?
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Bilaga 1

Sid 10(11)

Fråga 9

a) Har Du tidigare kört sträckan Stockholm-Göteborg med vanliga lokdragna tåg?

 

b) Har Du i så fall upplevt att det är någon väsentlig skillnad att passera förbi

plattformar med X2 jämfört med när Du körde ett lokdraget tåg?
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Bilaga 1

Sid 11(11)

Fråga 10

Har Du ytterligare erfarenheter i samband med passage av plattformar som Du

tycker att vi bör ta del av eller några idéer om vad som kan och bör göras för

att Öka säkerheten vid sådana passager?

    

     

TACK FÖR DIN HJÄLP

VTI Notat 66 - 94



Bilaga 2

Sid 1(1)

Väg- och transport-
'forskningsinstitutet

JÄRNVÄG
Erik Lindberg

Frågeformulär till X2-förare - Påminnelse

För ett par veckor sedan fick Du Och ett antal andra X2-förare ett frågeformulär som

handlade om säkerhetsfrågor i samband med att man passerar stationsplattfonnar på

linjen Stockholm-Göteborg. Om Du redan fyllt i det formulär Du fick tidigare och

skickat in det till oss tackar vi Dig för Din hjälp och ber Dig att bara kasta denna

påminnelse.

Om Du däremot inte har besvarat och skickat in formuläret ber vi Dig på nytt att göra

detta (med denna påminnelse bifogas ett nytt formulär och ett nytt svarskuvert ifall de

gamla skulle ha kommit bort). Det är viktigt för vår studie att så många som möjligt

verkligen besvarar frågorna. Vi upprepar att Du svarar på frågorna fullständigt

anonymt och att ingen kommer att kunna få reda på vad just Du har svarat. Det

ifyllda häftet skickar Du direkt till oss i det bifogade svarskuvertet (frimärke behövs

ej). Om Du tycker att någon fråga är oklart formulerad (eller om Du undrar över

något annat rörande denna studie) är Du välkommen att höra av Dig till mig.

Med vänlig hälsning

Erik Lindberg, projektledare

Tel 013 - 20 43 98
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