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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. VTI:s projektledare har varit Erik Lindberg _

och uppdragsgivarens kontaktperson för denna studie har varit Jerk Wiktorsson. Från

projektet finns sedan tidigare sex delrapporter tillgängliga:

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

åtgärder vid några europeiska jämvägsförvalmingar 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. (l993b), 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). Plattformssäkerhet: Intervjuer med resenärer i Flen,

Knivsta, Kumla, Kållered, Laxå, Lerum, Osby och Åkarp, VTI Notat nr 37 - 94,

Linköping: Statens väg- och transportforskningsinstitut.

Lindberg, E. (1994). Plattfomtssäkerhet: Erfarenheter bland X2-fo'rare på sträckan

Stockholm - Göteborg, VTI Notat nr 66 - 94, Linköping: Statens väg- och transport-

forskningsinstitut.

Rapportens omslagsbild har tagits av Christer Tonström, Mediabild, Linköping.
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SAMMANFATTNING

I denna studie har sammanlagt 150 väntande resenärer på jämvägsplattformar i

Linghem, Mantorp och Vikingstad intervjuats om eventuella upplevelser av risk/obehag

i samband med att tåg passerar förbi plattformen samt om hur de tycker att befintligt _

' system för förvarning om passerande tåg fungerar. Resultaten liknar i flera avseenden

dem som erhållits i tidigare studier i projektet Plattformssäkerhet . En stor majoritet

(ca 80 %) ansåg att förvarningen alltid eller oftast fungerade bra. De vanligaste bristerna

som nämndes var att förvarningen ibland uteblir eller att den utgör en otillräcklig

varning för de passerande tågen. Drygt hälften av intervjupersonerna ansåg att det

åtminstone ibland var obehagligt när tåg passerade förbi plattformen. De uppgivna

orsakerna till obehaget var liksom i de tidigare studierna både av psykologisk art (tågets

höga fart, oro för andra resenärer etc) och av fysisk karaktär (vinddrag, buller etc).

Ungefär var femte intervjuperson ansåg att de passerande tågen kunde utgöra en fara för

dem när de befann sig på plattformen. Vid tolkningen av resultaten från denna studie

måste hänsyn tas till att de aktuella stationema endast har varit i bruk under en kort

tidsperiod. Det är således möjligt att andelen resenärer som upplever obehag och/eller

fara vid tågpassager kan komma att avta något när erfarenheterna av passerande tåg

ökar.
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1 UPPDRAGET

Denna studie har omfattat intervjuer med väntande resenärer på järnvägsplattformarna i

Linghem, Mantorp och Vikingstad. Syftet har varit att få en uppfattning om resenärernas

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

dessa stationer. Ytterligare ett syfte var att studera resenäremas uppfattning om den

information/varning som ges via informationsskyltar som med text och ljudsignal varnar

för passerande tåg på alla tre stationerna. De tre stationerna i studien är nyöppnade (eller

snarare återöppnade efter mer eller mindre omfattande ny- och ombyggnader) under

1995 i samband med Östgötatrañkens satsning på regionaltågstrañk. För att underlätta

tolkningen av resultaten från denna studie kommer vissa resultat från de tidigare

intervjustudier som avrapporterats i VTI-notat nr 9-94 och 37-94 att upprepas parallellt

med att de nu erhållna resultaten redovisas. Detta gör det möjligt att jämföra stationer

med a) olika plattformsutformning, b) olika största tillåtna hastighet (sth) samt c) med

och utan elektroniska informationsskyltar. Vilka stationer som ingår i dessa jämförelser

framgår av tabell 1.

Tabell 1

Informationstavlor, typ av plattformar samt sth på olika stationer.

     

Station Informationsskyltar Plattformstyp a Sth

Linghem Ja Sidoplattformar 180

Mantorp Ja Sidoplattformar 200

Vikingstad Ja Sidoplattformar 200

Flen Nej Mellan- + sidoplattform 180

Laxå Nej Mellan- + sidoplattform 200

Osby Nej Sidoplattformar 130

Åkarp Nej Sidoplattformar 130

Jakobsberg Ja Mittplattform 110

Sollentuna Ja Mittplattform 130

 

a Begreppet mellanplatrform används för att beteckna plattform belägen mellan huvud- och sidospår,

medan plattform belägen mellan två huvudspår benämns mittplanform.

De informationsskyltar som används på de nu studerade stationerna visar med

punktmatrisskrift (lysdioder) samma text som motsvarande skyltar i den tidigare studien
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i Jakobsberg och Sollentuna ( Se upp för passerande tag
O

), och en ringsignal ljuder när

ett passerande tåg närmar sig. Aktiveringen av skyltarna sker dock inte på samma sätt

som på stationema i Stockholmsområdet (dvs med automatisk avkänning av tågnummer

och lagd tågväg), Vilket inneburit att skyltningen hittills inte kunnat ta hänsyn till

skillnader i tåghastighet. Detta har medfört att långsamt gående tåg har fått längre -

förvarningstid än t ex ett snabbtåg. Enligt uppgift pågår arbete för att inom den närmaste

tiden ändra på detta så att förvarningstiden blir densamma för olika tågtyper.

2

2.1

METOD

Intervjupersoner

Intervjuer genomfördes i denna studie med sammanlagt 150 personer. Andelen män och

kvinnor samt det totala antalet intervjuer på varje station visas i tabell 2, liksom

motsvarande siffror från ett antal stationer i de tidigare studierna.

Tabell 2

Könsfördelning samt totalt antal intervjuer på olika stationer.

      

Station % Kvinnor % Män Antal intervjuer

Linghem 61 39 50

Mantorp 63 37 50

Vikingstad 65 35 50

Flen 52 48 83

Laxå 57 43 80

Osby 55 45 34

Åkarp 61 39 80

Jakobsberg 53 47 97

Sollentuna 57 43 99

Totalt 58 42 623
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Som framgår av tabellen var andelen kvinnor något större i det senast insamlade

intervjumaterialet (i genomsnitt 63 % jämfört med ca 55 % i de tidigare studierna).

Skillnaderna jämfört med de övriga stationema är dock måttliga, och det kan noteras att

andelen kvinnor var större än andelen män för samtliga stationer som jämförs i denna

rapport.

Intervjuerna genomfördes enligt ett i förväg uppgjort intervjuformulär som var

detsamma som användes i de tidigare studierna. Med 2 tillfrågade personer kunde

intervjuer ej genomföras (en avböjde att besvara intervjufrågoma och en talade inte

svenska).

På samma sätt som i de tidigare studierna 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

viss osäkerhet, men som ändå ger en ungefärlig uppfattning om åldersfördelningen).

Tabell 3

Intervjupersonemas åldersfördelning på olika stationer.

      

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

Linghem 39 37 24 0

Mantorp 45 47 8 O

Vikingstad 22 39 39 0

Flen 25 25 42 8

Laxå 43 23 22 12

Osby 58 18 18 6

Åkarp 53 27 19 1

Jakobsberg 25 3 1 36 8

Sollentuna 18 24 44 14

Totalt 34 29 30 7

 

Bortsett från att intervjupersonerna i Mantorp tenderade att vara något yngre i

genomsnitt uppvisar de nu intervjuade resenärerna ungefär samma åldersfördelning som
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genomsnittet för de stationer med vilka jämförelser görs (det kan noteras att även de

senare stationerna uppvisar ganska stora variationer inbördes). Avsaknaden av

intervjupersoner som bedömts vara över 64 år i den nu genomförda studien torde hänga

samman med att intervjuerna i detta fall ägde rum under några tidiga morgontimmar (se

nedan), medan de på övriga stationer genomfördes under en betydligt större del av_

dagen.

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 plattformen?" 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 sista frågan i intervjuformulä-

ret 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 "Tycker du att

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

tre och sju 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.

Datainsamlingen genomfördes under perioden 20 - 25/9 1995. Intervjuerna pågick

mellan kl 06.00 och 09.00 (ca) på morgonen under en dag på var och en av detre

stationerna i studien.
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Intervjuaren kontaktade intervjupersonerna på plattformen, presenterade sig och bad att

få ställa ett par frågor innan tåget skulle komma. Intervjufrågorna _ställdes muntligt 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 50 intervjuformulär insatta i en pärm vilken samtidigt fungerade som.

skrivunderlag. Förutom svaren på intervjufrågorna noterade intervjuaren också spontana

kommentarer 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

Procentuellfördelning av svarpåfrågan om erfarenhet av passerande tåg.

      

Station Dagligen Vecka Sällan Nästan aldrig

Linghem 18 24 20 38

Mantorp 18 36 12 34

Vikingstad 22 12 16 49

Flen 29 32 20 20

Laxå 11 17 30 41

Osby 24 18 26 32

Åkarp 57 12 21 9

Jakobsberg 37 33 18 12

Sollentuna 36 26 23 15

Totalt 30 24 21 25
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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 (denna fråga ställdes ej i

den tidigare studien i Jakobsberg och Sollentuna, varför dessa stationer ej tagits med i

tabellen).

Tabell 5

Procentuell fördelningav svar påfrågan om hur ofta man reser med låga.

     

Station Dagligen Vecka Sällan Nästan aldrig

Linghem 85 7 4 4

Mantorp 89 0 1 1 O

Vikingstad 67 1 1 4 18

Flen 10 7 33 50

Laxå 10 8 37 46

Osby 30 15 25 30

Åkarp 46 12 29 12

Totalt 43 8 23 26

 

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 var det en mindre

andel av intervjupersonerna i denna studie som uppgav att de var med om dagliga eller

nästan dagliga tågpassager (19 % jämfört med 37 % i den tidigare studien). Drygt

hälften av intervjupersonerna uppgav att de sällan eller aldrig varit med om att tåg

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

Erfarenheterna av passerande tåg på de nu studerade stationema uppvisar tämligen stora

likheter med de övriga stationema i tabell 4 med undantag för Åkarp. Detta är den

station som helt klart uppvisar den största andelen intervjupersoner med daglig eller

nästan daglig erfarenhet av passerande tåg (57 %), vilket torde hänga samman med att

man där har ett stort antal tåg som passerar strax innan tåg med resandeutbyte stannar

vid stationen (jfr VTI-notat 37-94).
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Stationerna i den nu genomförda studien skiljer sig från dem som studerats tidigare

genom att en mycket stor andel av de intervjupersoner som hade liten erfarenhet av

passerande tåg ändå var dagliga resenärer. Detta torde förklaras av att intervjuer endast

genomförts under de timmar när arbets- och eventuellt skolpendling svarar för den

största delen av resandet. I Flen och Laxå fanns däremot i den tidigare studien en klar

tendens till att begränsad erfarenhet av passerande tåg kunde förklaras av att man sällan

eller aldrig åker tåg.

Antalet tåg som passerar inom mindre än 10-12 minuter före tåg med resandeutbyte

under den aktuella tidsperioden i denna studie (06.00 - 09.00) är något större i Linghem

(8) än i Mantorp och Vikingstad (5-6). I Vikingstad är det genomsnittliga tidsmellan-

rummet mellan passerande och stannande tåg enligt tidtabellen några minuter större än

på de övriga två stationerna.

3.2 Information om passerande tåg

Den procentuella fördelningen av intervjupersonernas svar på frågan om informationen

om passerande tåg fungerar bra redovisas i tabell 6.

Tabell 6

Procentaellfördelning av svar påfrågan om informationen om passerande tåg fungerar

bra.

     

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

Linghem 70 17 3 7 3 30

Mantorp 63 13 0 0 23 30

Vikingstad 60 16 0 20 4 25

Flen 26 0 l 1 6 56 62

Laxå 49 2 6 9 34 47

Jakobsberg 78 5 3 7 7 87

Sollentuna 82 4 0 1 13 85

Totalt 64 6 3 6 21 366

 

VTI Notat 48 - 1995 7



I tabellen redovisas även data från Jakobsberg och Sollentuna där en liknande typ av

informationstavlor används samt från Flen och Laxå där motsvarande information ges

via högtalarutrop (eftersom information ej gavs i Osby och Åkarp har dessa stationer

utelämnats). I samtliga fall ställdes frågan bara till de intervjupersoner som ej angivit att

det aldrig eller nästan aldrig passerar tåg medan de befinner sig på plattformen. Tabellen _

redovisar också antalet intervjupersoner som besvarat frågan på respektive station.

Som framgår av tabellen är andelen intervjupersoner som anser att informationen alltid

fungerar bra betydligt större på de stationer där informationstavlor finns än på de

stationer där motsvarande information ges via högtalarutrop. Andelen är något lägre på

de nu studerade stationema jämfört med i den tidigare studien i Jakobsberg och

Sollentuna, och denna skillnad är statistiskt signifikant (7(20) = 7.28, p < .01). Om man

även räknar med de personer som anser att informationen oftast fungerar bra är det dock

inte längre någon påvisbar skillnad mellan de två grupperna av stationer (7(20) :124,

p > .25).

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

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

Procentuellfördelning av svarpåfrågan om brister i informationen.

     

Station Uteblir Felaktig Otillräcklig Annat Antal svar

Linghem O 0 86 14 7

Mantorp 45 0 27 27 11

Vikingstad 67 0 17 17 6

Flen 77 2 18 2 44

Laxå 16 0 84 0 19

Jakobsberg 21 7 29 43 14

Sollentuna 14 14 43 29 14

Totalt 44 3 39 14 115
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Man kan direkt konstatera att de fem stationer i tabellen som är utrustade med informa-

tionstavlor tillsammans svarar för ett mindre antal anmärkningar än detvå stationer

(Flen och Laxå) där sådana tavlor inte finns (52 jämfört med 63), trots att det totala

antalet intervjuer på de förstnämnda stationema är mer än dubbelt så stort som på de

senare.

De två vanligaste anmärkningarna mot informationen om passerande tåg är dels att den

ibland uteblir, dels att den utgör en otillräcklig varning. Oavsett i vilken form

informationen ges tycks det dock föreligga stora skillnader mellan olika stationer när det

gäller vilken av de två anmärkningarna som är den vanligaste. På stationema i denna

studie var det ingen intervjuperson i Linghem som hade noterat att informationen

uteblev, medan detta var den vanligaste anmärkningen i Mantorp och Vikingstad. Det

går inte att utifrån denna studie avgöra huruvida anmärkningen utebliven information

kan hänföras till tekniska problem eller till att informationen ges på ett sådant sätt att

den ibland inte uppmärksammas. Den senare möjligheten antyds av några av svaren i

kategorin Annat i tabell 7 som gick ut på att ljudsignalen var för svag och att

varningen kom alltför tidigt.

3.3 Upplevelser av obehag

Hur intervjupersonemas svarat på frågan om de tycker att det är obehagligt när tåg

passerar medan de befinner sig på plattformen visas i tabell 8 på nästa sida.

Andelen intervjupersoner som åtminstone ibland upplever obehag vid tågpassager på de

nu studerade stationema (54 %) är lika stor som den som tidigare erhållits i Flen och

Laxå och något större än på de övriga stationema i de tidigare studierna. Andelen är

något större i Linghem än i Mantorp och Vikingstad, men skillnaden når inte riktigt

statistisk signifikans, (XZU) :296, p < .10). Andelen intervjupersoner som alltid upp-

lever tågpassager som obehagliga var något lägre än i Flen och Laxå, men inte heller i

detta fall nådde skillnaden statistisk signifikans, (7(20) :1.75, p < .25). Räknar man även

med de som tyckte att passerande tåg oftast vållar obehag får man i stort sett samma

resultat som för Flen och Laxå. Andelen personer som alltid eller oftast upplever obehag

vid tågpassager var dock signifikant större på de nu studerade stationema än vad som

tidigare erhållits i Osby och Åkarp, (9(20) :8.43, p < .005).

Sammanställningen i tabell 8 tycks tala för att de passerande tågens hastighet har större

betydelse för upplevelsen av obehag än vad som framkommit i tidigare studier. Denna
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slutsats motsägs dock delvis av resultaten på en del stationer som inte ingår i de

jämförelser som gjorts i denna rapport (t ex Kumla, se VTI-notat 37-94).

Tabell 8

Procentuellfördelning av svar påfrågan om upplevelser av obehag vid tågpassager.

      

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

Linghem 33 17 17 33 30

Mantorp 23 13 7 57 30

Vikingstad 30 4 19 48 27

Flen 36 3 12 49 67

Laxå 40 0 17 43 47

Osby 13 0 30 57 23

Åkarp 22 1 19 58 74

Jakobsberg 22 2 16 60 89

Sollentuna 27 1 1 1 61 85

Totalt 28 3 15 54 472

 

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, 9 - 94 och 37 - 94, se förordet till denna rapport). Antalet intervjupersoner som

uppgivit olika orsaker till det upplevda obehaget på olika stationer redovisas i tabell 9

på nästa sida.

De vanligaste uppgivna orsakerna till obehag liksom i de föregående studierna de

passerande tågens hastighet samt de vindkrafter som uppstår vid tågpassage. Därnäst

följer, också som i de tidigare studierna, buller, skrämsel/överraskning samt oro för

andra resenärers säkerhet. Det är knappast förvånande att ingen av intervjupersonerna i

den nu genomförda studien nämnt snörök som en källa till obehag, eftersom de tre

aktuella stationema ännu inte varit i bruk under några Vinterförhållanden.
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Tabell 9

Antal personer som uppgivit olika orsaker till obehag vid tågpassager.

      

Station Vind Snörök Buller Fart Oro Skrämsel Annat

Linghem 9 O 3 10 1 1 O

Mantorp O O 4 7 O O 3

Vikingstad 10 0 2 2 1 0

Flen 12 4 5 16 3 4 7

Laxå 7 1 1 14 2 3 4

Osby 4 O 3 1 O 2 O

Åkarp 15 1 11 7 2 2 1

Jakobsberg 12 l 3 16 4 3 4

Sollentuna 13 0 5 16 2 3 2

Totalt 82 7 37 89 15 18 21

 

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 10 på nästa sida.

Som tabellen visar anser knappt 20 % av de nu intervjuade personerna att de passerande

tågen kan utgöra en fara för dem. Detta ligger mycket nära den andel som erhållits i de

tidigare studierna i projektet. Liksom i de tidigare studierna har också ett antal personer

(ca 10-15 på vardera stationen) som inte anser att tågpassagema utgör en fara för dem

själva angivit att de passerande tågen kan vara farliga för andra personer (i första hand

för barn). Ett par av de intervjupersoner som svarat att tågpassager kan vara farliga för

dem själva har kommenterat sina svar och sagt att fara kan föreligga om man står nära

kanten och/eller är ouppmärksam. Några har också sagt att de brukar gå in i

vindskydden när ett passerande tåg skall komma och att det då inte föreligger någon

fara.
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Tabell 10

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

resenärerpå plattformen.

      

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

Linghem 4 22 4 70 50

Mantorp 4 6 2 88 50

Vikingstad 12 10 6 72 50

Flen 6 7 1 86 83

Laxå 4 1 1 2 82 80

Osby 0 6 12 82 34

Åkarp 10 10 1 78 79

Jakobsberg 12 _ 5 1 81 97

Sollentuna 10 7 0 83 99

Totalt 8 9 2 81 622

 

3.5 Övriga iakttagelser

På alla tre stationema i studien tyckte sig intervjuaren märka att ljudsignal/förvaming

inte alltid gavs innan tåg passerade. Vid något tillfälle (i Mantorp) kom bara ett pling

istället för ringsignal. I Linghem kom vid ett tillfälle förvamingen mycket tidigt på

skylten.

Vid två tillfällen observerades personer som på otillåtet sätt passerade spårområdet

under den tid intervjuerna pågick (en gång i Mantorp och en gång i Linghem). I

Linghem noterades också att en busshållplats ligger så placerad att det kan vara

frestande att ta en genväg över spåren för att komma till tåget.
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4 DISKUSSION

De fyra stationstyper som jämförts i denna rapport (jfr tabell 1, sid 1) bildar vad man i

forskningssammanhang kallar för en fraktionell undersökningsdesign . Detta innebär

att de jämförda stationema skiljer sig åt i flera olika avseenden (plattformstyp, sth och _

förvarning/ej förvarning) och att alla möjliga kombinationer av värdenpå dessa olika

faktorer inte finns representerade i studien (för att åstadkomma en s k faktoriell design

där alla möjliga kombinationer finns med skulle det krävas 12grupper av stationer, och

förutom att en sådan studie skulle bli kostsam är det tveksamt om samtliga dessa typer

av stationer verkligen existerar i dagsläget). Användandet av en fraktionell design, som i

detta fall nödvändiggjorts av praktiska skäl, innebär dock svagheter när det gäller

möjligheten att dra några säkra slutsatser från de jämförelser som gjorts i anslutning till

de olika tabellerna i rapporten. Därför måste resultaten från studien tolkas med viss

försiktighet.

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

som erhållits i de tidigare genomförda intervjustudierna i projektet när det gäller andelen

resenärer som upplever obehag och/eller fara vid tågpassager. Det kan kanske tyckas

vara något av en besvikelse att de nu studerade stationema i detta avseende inte verkar

vara påtagligt bättre än de tidigare studerade med tanke på att de genom ny-/ombyggnad

kommit att kombinera flera av de egenskaper som i tidigare studier tenderat att (eller

antagits) vara förknippade med lägre grader av upplevt obehag/fara (sidoplattformar,

vindskydd, planskilda passager, information/förvarning). Det finns dock ett antal

omständigheter som var för sig eller tillsammans skulle kunna innebära att de nu

erhållna resultaten utgör en underskattning av effekterna av de vidtagna åtgärderna.

Den kanske mest uppenbara möjligheten till förklaring av den relativt stora andelen av

intervjupersonerna som upplever obehag/fara i denna studie är att de aktuella stationema

varit i bruk så kort tid (ca tre månader vid intervjutillfället). Under denna tid har

dessutom semesterperioden infallit, vilket gör att intervjupersonerna knappast torde ha

haft mer än högst två månader på sig att vänja sig vid de passerande tågen.

Ytterligare en indikation på att intervjupersonemas vana vid passerande tåg är mindre i

denna studie än i de tidigare är att andelen som uppgivit att de dagligen eller nästan

dagligen är med om tågpassager är lägre. Eftersom andelen dagliga resenärer är mycket

hög i den nu genomförda studien torde detta hänga samman med det relativt begränsade

antalet tåg som passerar i nära anslutning till tåg med resandeutbyte.

VTI Notat 48 - 1995 13



Man bör också ha i åtanke att de nu studerade stationema endast varit i bruk under en

sommarperiod, vilket kan göra att de positiva effekterna av vindskyddade utrymmen på

plattformen inte framträder så tydligt eftersom många föredrar att vänta utanför när

vädret är bra.

Det kan heller inte uteslutas att vissa tekniska problem med informations-lvarningsan-

läggningarna under en inkörningsperiod bidragit till att reducera de positiva effekter

som man kan förvänta sig av ett förvarningssystem. Dessutom kan den omständigheten

att förvarningstiderna hittills varierat med tågtyp (jfr sid 2) ha gjort förvarningen något

mindre effektiv än i den tidigare studien i Jakobsberg och Sollentuna.

Sammantaget innebär dessa omständigheter att man inte på detta stadium bör dra

slutsatsen att de åtgärder som vidtagits på de nu studerade stationema är verkningslösa

när det gäller att reducera resenäremas upplevelser av obehag/fara i samband med

passerande tåg. Mycket talar istället för att det kan finnas skäl att genomföra ytterligare

en omgång intervjuer på de nu studerade stationema när dessa varit i bruk under en

längre period (kanske ett år) och därvid upprepa jämförelsen med de övriga stationema

som redovisats i denna rapport.
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Bilaga 1

Sid 1(2)

Projekt plattformssäkerhet - intervjuformulär

1. Intervjuperson nr: Datum Tid

2. Kön D Man [3 Kvinna

3. Ålder
EI Under 15 år

[1 15-24 år

I] 2544 år
I] 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?

Hur ofta reser Du?

E] Dagligen eller nästan dagligen

Någon eller några gånger per vecka :I

Ganska sällan (mindre än en gång i veckan) D

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

5a. 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?)

 

I: Ja, alltid (Ja, absolut) Omja oftast, ja ibland eller nej:

EI Ja, oftast (Ja, kanske) El Utebliven information

I: Ja, ibland (-----------) D Felaktig information

:I Vet ej, har inte tänkt på det I] OtillräCklig varning
[3 Nej EI Annat, ange vad

 

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

El Ja, alltid
D Ja, oftast

:I Ja, ibland

El Vet ej, har inte tänkt på det

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?

    

Vinddrag Hög fart Oro för andra resenärer

D Mycket obehagligt D Mycket obehagligt E' Mycket obehagligt

EI Ganska obehagligt :I Ganska obehagligt D Ganska obehagligt

El Inget obehag D Inget obehag D Inget obehag

SnÖrÖk Buller Skrämsel/överraskning

I] Mycket obehagligt D Mycket obehagligt D Mycket obehagligt

EI Ganska obehagligt EI Ganska obehagligt El Ganska obehagligt

[3 Inget obehag D Inget obehag D Inget obehag

Annat (ange vad) Annat (ange vad)

[3 Mycket obehagligt E] Mycket obehagligt

Ganska obehagligt EI Ganska obehagligt

El Inget obehag D Inget obehag

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

tåg passerar?

'3 Ja, absolut

D Ja, kanske

D Vet ej, har inte tänkt på det

El 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

I: Ja, kanske

El Vet ej, har inte tänkt på det

Nej
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