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PLATTFORMSSÄKERHET

l PROBLEMET

När ett tåg i hög fart passerar en plattform med väntande passagerare

kan de vindkrafter, som orsakas av tåget, vara obehagliga och kanske

utgöra en risk. Om tåget dessutom dyker upp Överraskande blir

obehaget ändå större. Detta problem har aktualiserats av den planerade

introduktionen av snabbtåg med sth 200 km/h.

2 UTREDNINGEN

Det har ansetts befogat att innan snabbtågen sätts i trafik belysa de

risker och de obehag som dessa tåg kan innebära för passagerare som

väntar på en plattform när ett snabbtåg passerar. 53 har därför upp-

'dragit åt VTI att genomföra en utredning rörande dessa frågor (VTI

offert 1987-03-03, 53 beställning 1987-04-09). Utredningen har skett i

nära samarbete med 53. Projektansvarig inom SJ har varit Dan

Sennerby, Ba.

Under utredningen har studiebesök genomförts vid BR, SNCF och DB. I

besöken vid BR och SNCF (två resp en dag) deltog Sigvard Axelsson och

Dan Sennerby från SJ samt Sven Fredénoch Roger Johansson från VTI.

DB besöktes av Sven Fredén under två dagar.

Vid samtliga besök redogjorde resp förvaltning för bakgrunden till de

åtgärder som vidtagits för att minska risken för passagerare, som be-

finner sig vid en plattform, vilken passeras av ett snabbtåg (här avses

tåg med hastighet 200 km/h eller högre). Eftersom såväl förutsätt-

ningarna som de valda åtgärderna till väsentliga delar överensstämmer

mellan de besökta förvaltningarna kommer dessa att här behandlas i ett

sammanhang.



3 FÖRSLAG TILL ÅTGÄRDER

Med utgångspunkt från den gjorda utredningen föreslås följande

åtgärder:

- 1,5 m från plattformskanten görs en längslöpande, heldragen orange-

färgad eller gul markering av gjutmassa och 200 mm bred. Mellan

denna linje och plattformskanten görs en zig-zag formad linje i

samma färg och med samma teknik men 100 mm bred. Färgen

föreslås vara rödgul av den nyans som Vägverket använder vid till-

fälliga vägmarkeringar eller gul.

- Vid plattformen uppsättes anslag som varnar för passerande tåg och

uppmanar passagerarna att dels endast beträda markerat område när

tåg stannat vid plattformen, dels att hålla i barnvagnar och bagage-

kärror närtåget passerar.

- Varningsmålning utföres vid alla platser med resandeutbyte, där tåg

kan passera resandeplattformen med högre hastighet än 70 km/h.

Målning behöver inte ske vid hpl med behovsuppehåll eller stationer

(motsv) med mycket litet resandeantal och där passagerare normalt

endast uppehåller sig på plattformen i nära anslutning till stannande

tåg.

- På bemannade stationer varnas resenärer för passerande tåg med

hjälp av högtalarutrop när tkl (motsv) finner detta lämpligt.

- Sidoplattformar bör vara minst 3,5 m breda, mittplattformar minst

7,0 m (dock ingen breddökning för enkla regnskydd etc).

- Man bör överväga om inte lokaltåg (pendeltåg m fl) eller alternativt

snabbtågen bör utmärkas genom en lyktkonfiguration och målning

som gör att de tydligt avviker från fjärrtågen.



ll SAMMANFATTNING AV UTREDNINGEN

De verkliga riskerna för passagerare, som väntar på plattformen, är

minimala och det finns inga kända olyckor där passagerare genom

vinddraget har sugits in mot tåget. Från BR redovisas några fall då

tomma barnvagnar kommit i rullning och antingen kommit mot tåget

eller rullat ned på spåret.

Riskerna vid snabbtågspassage är i relation till konventionella tåg;

- högre därför att man blir lättare överraskad, tåget hörs mindre, man

uppfattar det sent och har kort tid på sig att reagera. Även om man

ser tåget komma är det svårt att uppfatta hastigheten och inse hur

snabbt tåget är framme vid plattformen,

- lika eller lägre om man endast tar hänsyn till vindkrafterna, lägre

än godståg om man även beaktar utskjutande last, fladdrande

presenningar etc.



5 BAKGRUND OCH ÖVERVÄGANDEN

5 . l Vindkrafter

Motiveringen för åtgärder vid snabbtågspassage var ursprungligen att de

vindkrafter, som kan uppträda när ett sådant tåg passerar, kunde vara

farligt höga. Omfattande undersökningar rörande sambandet mellan tåg-

vindens hastighet och tågets hastighet, utformning samt den naturliga

vindens styrka och riktning har genomförts av BR (Rigby 1982,

Gawthorpe 1978). En redogörelse för olika studier rörande snabbtågens

aerodynamik och där även vindkrafter på personer vid spåret behandlas,

är gjord av H Glück (Glück 1981).

På uppdrag av VTI har Ingelman-Sundberg, Flygtekniska försöks-

anstalten, gjort en studie av vilken lokal tåginducerad vind som kan

uppkomma i närheten av snabbtåg och vilka krafter denna vind kan ge

på väntande passagerare (Ingelman-Sundberg 1987, bilaga 1). De delar

av dessa undersökningar, som är relevanta för de här aktuella frågorna,

kan sammanfattas på följande sätt:

a) Den av tåget alstrade vindens hastighet är avhängig tågets hastighet

och utformning och den naturliga vindens hastighet och riktning.

b) Vinden orsakar krafter, vars storlek är svår att förutse. Kraften

avtar givetvis med avståndet från det passerande tåget. Detta

samband mellan avstånd och vindhastighet utgöres av en ganska

flack kurva utan utpräglat "knä". Av dessa skäl är det därför svårt

att utifrån givna kriterier på max tillåten vindhastighet ange något

"säkert" avstånd, utan att detta blir orimligt stort.

c) Det är inte snabbtågen som orsakar de högsta vindhastigheterna.

Godståg med "öppen" last (t ex biltåg, containertåg) i hastigheter

strax över 100 km/ h kan ge lika stora eller större vindhastigheter.



5.2 Säkerhetsavstånd

Kriterier på högsta acceptabla vindkraft har dels formulerats som en

vindhastighet (BR m fl) dels som en vindkraft (DB mfl). BR anger

medelvindhastigheten ll m/sek mätt under 1 sek som högsta acceptabla

värde. Montagné (vid SNCF) anger gränsvärdet uttrycket som kraft eller

alternativt moment mätt på en standardiserad provdocka (stående

cylinder). Gränsvärdet uppges därvid till 100 N resp 75 Nm. Problemet

kompliceras av att det inte bara är vindhastigheten/vindkraften (som

medelvärde under viss, kort tidsrymd) utan även vindens riktnings-

ändringar och vindhastighetens tidsderivata som har betydelse för en

stående persons stabilitet samt givetvis också om personen är förberedd

på vindstöten eller ej.

Alla dessa mycket svåröverskådliga faktorer har lett till att man vid de

studerade förvaltningarna har bestämt sig för ett säkerhetsavstånd på

ca 1,5 m från plattformskanten (dock definierat på olika sätt) utan att

för den skull kunna leda i bevis att detta avstånd är "riktigt" eller

optimalt. Måttet utgör en kompromiss mellan olika inverkande faktorer

och det är egentligen för litet för att under alla omständigheter kunna

säkerställa att vindhastigheten vid säkerhetsgränsen ligger under det

fastställda, högsta acceptabla värdet. Ett större avstånd stöter dock på

stora praktiska och ekonomiska problem. Det är även rimligt att före-

ställa sig att resenärernas respekt för skyddszonen blir' mindre ju

bredare den är. En bred skyddzon kommer dessutom att i de flesta fall

upplevas som onödig eftersom vindhastigheten endast sällan uppnår de

värden som motiverar den, vilket minskar respekten för en markering.

Speciellt om det är trångt på plattformen - många resande i förhållande

till plattformsbredd - blir frestelsen stark att stå inom skyddszonen.

Rimligen är det bättre att alla står minst 1,5 m från kanten än att de

flesta står 2,5 m och några i m från kanten.

Samtliga besökta förvaltningar uppgav att de hade problem med olika

typer av transportkärror etc som normalt finns uppställda på platt-

formar. Man hade därför infört bestämmelser om låsning (parkerings-

broms) och om att de alltid skall parkeras vinkelrätt plattformen (BR).



5.3 Plankorsningar mellan plattformar

Utöver de risker som är knutna till tågvinden, innebär de snabba tågen

uppenbart en risk för personer som passerar spåren på övergångar

mellan plattformar (problem med vägövergångar behandlas inte här). I

England :förekommer inga plankorsningar för allmänheten på de aktuella

stationerna och i Frankrike anser man att resenärerna själva kan

bedömma risken under förutsättning att sikten är tillfredsställande. Är

den inte detta, använder man sig av en enkel signal (piktogram med

rött sken som tänds vid annalkande tåg). Vid DB skall de aktuella

övergångarna vara försedda med bommar eller grindar, vilka skall

stängas två minuter före tågets ankomst. Övergången skall övervakas av

vakt eller från ställverk (ev med hjälp av TV).

5.4 Varningssystem vid BR, DB och SNCF

I England och Tyskland förekommer det vid relativt många stationer att

tåg med hög hastighet (upp till 200 km/h, försöksvis även 220 km/h vid

DB) passerar plattformar med väntande passagerare. Vid SNCF uppgår

största hastighet vid passage till 160 km/h. Det bör noteras att TGV

aldrig passerar en station med full linjehastighet på plattformsspår. Vid

samtliga de nämnda förvaltningarna har man diskuterat de aktuella

säkerhetsproblemen och infört någon form av varningssystem.

Det har inte varit möjligt att återfinna några studier över olika

varningssystems effektivitet. De system, som används vid de besökta

förvaltningarna, är motiverade utifrån allmänna överläggningar, där vid

sidan av säkerhetsaspekten, även juridiska och ekonomiska överväganden

uppenbarligen spelat mycket stor roll.

De använda varningssystemen är mycket enkla. En markering längs

plattformen, ca 1,5 m från kanten och ganska diskreta varningsskyltar

är genomgående. Utöver detta finns vid BR på speciella platser avse-

värt mer iögonfallande skyltar samt i vissa sammanhang även varning

genom stationens högtalare.



Texten på varningsskyltarna är vid BR en allmänt hållen varning för

kraftig vind vid passerande tåg och med en speciell uppmaning att hålla

i barnvagnar och bagagekärror. Den tyska skylten innebär ett direkt

förbud att vistas mellan plattformskant och markering utom när ett tåg

står vid plattformen. Varning genom högtalare för passerande snabbtåg

skall enl uppgift ske i England vid bemannade stationer när personer

uppehåller sig på plattformen. Vid DB skall högtalarna alltid användas

när snabbtåg passerar mittplattform (vilket man i görligaste mån uppen-

barligen försöker undvika) och i övrigt när personalen finner det

lämpligt och önskvärt.

Erfarenheterna från de här beskrivna, enkla varningssystemen är genom-

gående goda. Resenärerna håller sig i stort sett väldisciplinerat på rätt

sida om .varningslinjen och inga olyckor med personskador är kända. Det

enda problemet, som underströks både från BR och DB, är banvagnar

och bagagekärror som kan föras med av fartvinden. Varningsskyltarna

bör därför speciellt understryka denna risk.

5.5 Plattformsbredd

Det har varit svårt att finna några relevanta utländska normer eller

beräkningsmetoder för bestämning av erforderlig plattformsbredd vid

olika hastighet och mängd väntande resenärer. Enklast är frågan om

bredd vid sid0plattformar med få resenärer. Där är nödvändig bredd

ganska uppenbar. Betydligt svårare är det att bedömma vilken bredd en

mellanplattform bör ha. Bredden är ju inte bara en säkerhetsfråga utan

har även en PR-aspekt. En plattform, som upplevs som påtagligt otrygg

och förknippad med obehagliga upplevelser är givetvis inget bra försälj-

ningsargument.

Enl muntliga uppgifter accepterar BR överhuvud inte mellanplattform

vid snabbtågstrafik och vid DB förefaller de få, aktuella plattformarna

vara så breda att problemet inte aktualiserats. SNCF har vid småsta-

tioner mellanplattformar, som inte är mer än ca 3 m breda, ett mått

som förefaller helt oacceptabelt i svensk miljö.

De förslag till plattformsbredder, som presenteras här, baserar sig ute-

slutande på enkla teoretiska överväganden.



Den minsta acceptabla bredden av en plattform är rimligen säkerhets-

avståndet - 1,5 m - plus en minsta bredd för att röra sig på. Man måste

därvid kräva, även vid plattformar med mycket litet reandeutbyte, att

passagerare skall kunna röra sig och även mötas med barnvagnar och

bagagekärror utan att någonsin behöva passera spärrlinjen. Detta

innebär en minimibredd för en ensidig plattform på ca 3,5 m. Vid en

tvåsidig plattform saknas den trygghet väggen (eller räcket etc) utgör

på den ensidiga plattformen. Eftersom man knappast kan utesluta att

två tåg möts vid plattformen bör den tvåsidiga plattformen vara minst

7 m bred. Här angivna plattformsbredder bygger på förutsättningen att

endast enstaka passagerare uppehåller sig på perrongen. Trots detta

behöver man sannolikt inte öka bredden även om antalet väntande

skulle öka till något hundratal. Det är emellertid svårt att ange rikt-

linjer för samband mellan plattformsbredd och större mängd väntande

resenärer eftersom det erforderliga utrymmet delvis är beroende av

lokala förhållanden.

5.6 Diskussion av möjliga säkerhetsåtgärder

De här diskuterade Säkerhetsåtgärderna har samtliga till uppgift att

varna resenärerna. Några konkreta skyddsåtgärder som skulle kunna

hindra att passagerare sugs med av luftdraget har aldrig föreslagits.

Varningssystem kan tänkas dels på loket, dels på plattformen där de kan

indelas i aktiva och passiva. Säkerhetsåtgärderna skall vara effektiva,

dvs de skall avhålla resenärer från att uppehålla sig närmare platt-

formskanten än vad som anses lämpligt med hänsyn till de risker som är

förknippade med passerande snabbtåg samt ev även varna för tåg som

passerar. Samtidigt som åtgärderna skall vara effektiva får de inte vara

av den karaktären att frånvaron av varning kan uppfattas som att det

är riskfritt att stå nära kanten - om man inte under alla omständig-

heter varnar för alla passerande tåg på alla stationer. Nedan är en

sammanställning av ett flertal möjliga varningssystem, som kan

användas var för sig eller i kombination för att göra resenärer upp-

märksamma på passerande tåg.



5.6.1 Lokmonterade system

Varningen kan, åtminstone i viss utsträckning, utgöras av anordningar på

loket. Loket kan ha sådana lyktor och sådan målning att det dels syns

bra, dels är lätt att identifiera. För en snabb identifiering av snabb-

tåget på långt avstånd fordras såväl i dagsljus som i mörker att lok-

fronten har en strålkastarkonfiguration, som klart avviker från den

traditionella. I stället för den sedvanliga triangeln kan man tänka sig

strålkastare monterade i fyrkant. Man kan även ha lampor i avvikande

färg, oscillerande eller roterande lampor eller blixtlampor (sk xenon-

blixt).

Snabbtågets front kan målas i färg som avviker från omgivningen både

vad avser färg och ljushet. För att erhålla en färg som är ljus och

samtidigt mättad och som konstrasterar mot omgivningen bör man välja

en färg mellan gulgrönt och orange. Man kan överväga om inte så stora

ytor som möjligt bör vara fluoriserande.

Fördelar: Ett lokmonterat system varnar alltid och alltid endast för det

specifika tåget. Systemet blir förmodligen jämförelsevis billigt och

varnar även i andra sammanhang än när tåget passerar en plattform.

Nackdelar: Signaler från loket (ljus- eller ljudsignaler) kan visserligen

varna men talar inte om vad man bör göra. Signalerna från loket måste

därför alltid kompletteras med anvisningar på plattformen ("när tåget

nalkas, stå inom anvisat område...". Kraftiga optiska signaler i form av

blixtljus eller roterande lampor uppmärksammas visserligen lätt men

kan samtidigt vara mycket irriterande för förare och närboende. För

närboende gäller det sistnämnda naturligtvis i ännu högre grad för

ljudsignaler.

5.6.2 Fasta, aktiva system

Generella fördelar: Ett aktivt system varnar när och endast när det är

omedelbart förestående att ett tåg passerar plattformen. Ett aktivt

system kan utformas så att varningen blir mycket effektiv.



10

Generella nackdelar: Av ekonomiska och tekniska skäl kan aktiva var-

ningssystem förmodligen endast installeras vid stationer där snabbtåg

passerar. Eftersom snabbtågens tågvind sannolikt inte kommer att vara

starkare än motsvarande vind från konventionella persontåg eller från

vissa godståg är denna begränsning svår att motivera säkerhetsmässigt.

Risken finns dessutom att denna begränsning av varningssystemet

kommer att uppfattas som grundad på en farlighetsskillnad mellan

snabbtåg och andra tåg, vilket kan leda till farligt stor nonchalans vid

ej varnade passager. Man kan inte heller helt bortse från legala

aspekter. Om en olycka orsakas av ett passerande tåg, för vilket ingen

varning givits, kan man givetvis ifrågasätta kriterierna för urvalet av

varningssituationer.

5.6.2.1 Akustiska varningar

5.6.2.l.l Högtalarutrop

Fördelar: Anläggningen finns redan på alla (eller praktiskt taget alla)

aktuella stationer. Utropen är helt självförklarande för alla som kan

Språket och som uppfattar vad som sägs.

Nackdelar: Utropen kan vara svåra att uppfatta och ett högtalarutrop

uppfattas inte spontant som en varning eftersom det stora flertalet

utrop utgöres av information. Om ett tåg eller en plattformstruck

passerar under utropet är det så gott som omöjligt att uppfatta bud-

skapet. Högtalarutrop kan uppfattas som mycket störande av omkring-

boende, speciellt tidiga mornar och sena kvällar. Om utropen skall

automatiseras (vilket torde vara nödvändigt) blir styranordningen

komplicerad.

5.6.2.l.2 Ljudsignaler

Fördelar: Kan vara mycket effektivt, alla är vana att uppfatta vissa

ljudsignaler som varning. Relativt enkel teknik med litet underhålls-

behov. Systemet kan utformas så att signalen får storgenomträngnings-

förmåga och inte döljes av buller i omgivningen.



ll

Nackdelar: Inte självförklarande. Även om signalen uppfattas som en

varning anger den inte för vad den varnar och den måste kompletteras

med annan information (anslag, markeringar). Signalen kan störa omgiv-

ningen. Systemet blir helt nytt och kostnaderna är inte försumbara.

5.6.2.2 Optiska varningar

Fördelar: Kan göras så att de får hög uppmärksamhetseffekt utan att

de stör omgivningen (ev genom lämplig avskärmning). Helt ostört av

buller från passerande tåg etc.

Nackdelar: Ett verkligt effektivt system, som uppmärksammas även i

solsken, blir förmodligen komplicerat och dyrt. Man måste utgå från att

de väntande resenärers uppmärksamhet redan är tagen i anspråk av

annat än evvarningsljus.

5.6.2.3 Kombinerade system

Det är möjligt att utforma ett system i analogi med vad som före-

kommer vid pendeltågsstationer. En varningsskylt lyser upp samtidigt

med en ljussignal.

Fördelar: Systemet kan göras självförklarande, ev med hjälp av pikto-

gram. Uppmärksamhetsvärdet torde vara högt.

Nackdelar: Dyrt och svårstyrt.

5.6.2.4 Passiva system

Passiva system kan utgöras av målning på plattformen och varnings-

skyltar. Karakteristiskt för sådana system är att varningen finns där

alltid oavsett om något passerande tåg nalkaseller ej. Passagerare kan

reagera på i princip två olika sätt. Antingen ignorerar de varningen tills

de har uppfattat tåget ("beträd ej markerat område då tåg synes eller

höres") eller också lyder de alltid givna uppmaningar ("markerat område
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får endast beträdas när tåg har stannat vid plattformen"). Eftrersom ett

av problemen med snabbtågen är att de kommer mycket snabbt, tyst

och därmed överraskande måste det sistnämnda alternativet vara det

sätt på vilket det passiva varningssystemet skall fungera. Målet är ju

detsamma som vid flertalet av de anordningar som användes för att

reglera vägtrafiken. Åtlydnaden av de implementerade reglerna kan

uppnås dels genom ett övervaknings- och repressaliesystem, dels genom

att trafikanterna eller resenärerna uppfattar reglerna som så välmoti-

verade att man följer dem i eget intresse även när ingen övervakning

finns.

Ingen av de besökta förvalningarna, som alla använder sig av passiva

system (i vissa fall understött av varning i högtalare), utnyttjade över-

vakning och repressalier (enl uppgift förekommer detta dock i vissa

östeuropeiska länder). Genom att göra skyddsområdet längs perrong-

kanten tillräckligt smalt (ca 1,5 m) uppnår man att avståndet känns

nödvändigt. Även vid 1,5 m från kanten är upplevelsen av ett

passerande tåg i 200 km/h så pass obehaglig (även om vindhastigheten

inte på något vis gör den riskfylld) att avståndet förefaller mycket

motiverat. Trots att målningarna många gånger inte var särskilt iögon-

fallande, åtlyds de enligt uppgift av praktiskt taget alla resenärer.

Samtliga förvaltningar har dessutom skyltar, som dels varnar för

passerande tåg, dels upplyser om markeringarnas betydelse. Värdet av

dessa skyltar, som ofta är små och ganska undanskymda, kan diskuteras.

Man kan inte undgå ett intryck av att deras huvudsakliga uppgift är

formell och juridisk. I ett hänseende är dock skyltarna viktiga nämligen

för att påpeka risken med barnvagnar och bagagekärror som inte är

säkra även om de står på rätt sida om markeringarna.

På vissa stationer i Alperna, där snötillgången är riklig och antalet

passagerare betydande har man även kompletterat målningen med

skyltar, som hänger från plattformstaket eller speciella utriggare på

belysningsmaster.
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5.7 Förslag

Med stöd av de övervägande, som presenterats här, förordas ett passivt

varningssystem av i stort sett samma utforming som i dag användes vid

BR, DB och SNCF m fl förvaltningar. I princip utgöres dessa varnings-

system av en varningslinje (målad eller markerad på annat sätt) längs

plattformen samt skyltar, som informerar om de risker som är för-

knippade med tåg som passerar plattformen med hög hastighet och om

markeringens innebörd.

5.7.1 Krav på plattformsmarkering

Det grundläggande kraven på en markering är

a) att den skall vara iögonfallande under alla belysningsförhållanden

b) att den skall vara förståelig, dvs budskapet skall kunna tolkas utan

ytterligare information

Dessa två krav är i första hand viktiga för den tillfällige resenären.

Vana resenärer har säkert klart för sig både att det är obehagligt och

kanske farligt att stå nära kanten när ett tåg passerar i hög fart och

att snabbtåg kan komma mycket överraskande. För denna grupp av

resande räcker det med en mycket diskret avståndsmarkering längs

perrongkanten.

De två kraven är egentligen intimt sammankopplade. Det är för-

modligen så att även en ganska diskret markering uppfattas av ögat

men om budskapet inte kan tolkas kommer det inte heller att få någon

effekt. Tolkningen är med andra ord det avgörande kriteriet på ett

fungerande system.

Valet av färg och utformning bör alltså väljas så att det anknyter till

resenärens tidigare erfarenheter. Närmast till hands ligger då att

använda färger och mönster hämtade från vägmarkeringskonventioner.

Där betyder vit, heldragen linje oftast förbud (eller vissa fall, som vid

åtskillnad mellan gång- och cykelbana rekomendation) mot att passera
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över. Den vita färgen är emellertid snarast vald p g a en önskan att

följa internationella konventioner och inte för att den är optimal med

avseende på synbarhet. Speciellt under vinterförhållanden är dess upp-

märksamhetsvärde lågt. Utifrån rent subjektiva bedömningar förefaller

den oranga färg, som Vägverket använder vid tillfälliga förbifarter etc,

vara bäst. Den är väl synlig, även under ett lätt snötäcke, den har hög

färgreflexionsförmåga och den har troligen en hög "varningseffekt"

eftersom man återfinner den i vägsammanhang just då speciell upp-

märksamhet och varsamhet krävs av trafikanterna. Alternativt kan en

ljusgul färg vara lämpligast.

Markeringarnas effekt kan förstärkas genom att måla (med samma färg)

ett zig-zag mönster mellan plattformskant och skyddslinje. Denna typ

av markering anknyter till vissa kommuners markering av stoppförbud

vid busshållplatser rn m.

Den tekniska utformningen av markeringarna bör av praktiska och

ekonomiska skäl så nära som möjligt följa Vägverkets metoder. Där-

igenom kan konventionell färg och läggningsteknik användas. Detta

innbär att även markeringarnas bredd bör väljas så att befintlig utrust-

ning kan användas utan extra kostnader för modifieringar.

5.7.2 Juridiska aspekter, repressaliesystem

Det är möjligt att utforma bestämmelser rörande skyddszonen som ett

strikt förbud att beträda området annat än när tåg står vid platt-

formen. Texten på den vid DB använda skyltningen har denna innebörd.

Detta förefaller dock mindre välbetänkt om man inte samtidigt inför

någon form av övervakning med åtföljande repressaliesystem. Eftersom

detta förmodligen inte är praktiskt möjligt och dessutom kan upplevas

som stötande och knappast förenligt med den image som SJ vill skapa,

bör alla anslag ha karaktären av enrekommendation.
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