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SAMIVIANFATTNING

Denna rapport utgör en redovisning av en förstudie beträffande några europeiska

järnvägsförvaltningars sätt att hantera säkerhetsproblem vid tågpassager förbi

plattformar på vilka väntande resenärer befinner sig. Studien har genomförts vid VTIs.

Järnvägsavdelning på uppdrag av Banverkets Planeringsavdelning. De brittiska, tyska

och franska järnvägsförvaltningarna har tillfrågats om vilka erfarenheter de har av

denna typ av tågpassager samt vilka åtgärder de vidtagit för att varna väntande resenä-

rer. I samtliga fall har man 15 - 25 års erfarenhet av tåg som passerar plattformar i

hastigheter upp till ca 200 km/tim. Dessa passager uppfattas knappast som något

större säkerhetsproblem, även om olyckor och tillbud förekommit. Alla tre förvalt-

ningarna använder sig av målade linjer på plattformen samt skyltar som varnar för

passerande tåg. Högtalarutrop och informationstavlor används också i viss utsträck-

ning. I förstudien ingick även observation av varningsanordningar samt ett antal

passerande snabbtåg vid en brittisk järnvägsstation. Studien föreslås följas upp med en

inventering/utredning av problemplatser på det svenska järnvägsnätet.
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1 BAKGRUND

Tåg som i hög fart passerar en plattform på vilken väntande resenärer befinner sig kan

under vissa förutsättningar innebära en risk för dessa. Om den naturliga

vindriktningen är sådan att resenärerna befinner sig på tågets "läsida", och de står.

nära plattformskanten, kommer de att utsättas för vindkrafter som under mycket

ogynnsamma omständigheter kan få dem att falla - i värsta fall så olyckligt att de

träffas av utskjutande delar från tåget. Vindkrafterna från tåget kan även medföra att

bagagekärror, barnvagnar, rullstolar etc på plattformen sätts i rörelse på ett sätt som

kan framkalla fara. Vid mycket snabba tåg kan dessutom själva överrasknings-

momentet vara obehagligt och kanske även en riskfaktor.

Problemet plattformssäkerhet har tidigare aktualiserats inför introduktionen av

snabbtåget X2, se VTI Notat TF 50-08, 1987. I notatet diskuterades dels sambandet

mellan vindhastighet, kraft och risk för personer som står vid spåret, dels vilka

mätmetoder som kan vara användbara för bestämning av den relevanta vindkraften.

De krafter som den från ett passerande tåg inducerade vinden åstadkommer är en

mycket komplex funktion av enmängd parametrar såsom tågets utformning (vagntyp,

sammansättning etc), tågets hastighet, den naturliga vindens riktning och styrka samt

form och storlek på de byggnader som finns i närheten av spåret. För att klarlägga

dessa samband krävs mycket omfattande undersökningar. Dessa skulle kunna leda

fram till en bedömning av hur sannolikheten för olika vindhastigheter och vindkrafter

varierar med de olika parametrarna och därigenom bilda underlag för en bestämning

av lämpligt skyddsavstånd, rimligen då varierande med hänsyn till stationsmiljö, trafik

etc.

I ovan nämnda notat konstaterades emellertid att de då tillgängliga mätresultaten var

alltför knapphändiga för att ovanstående samband skulle kunna formuleras i

kvantitativa termer. Det konstaterades även att man av praktiska skäl bör ha samma

skyddsavstånd för alla de plattformar där snabbtåg passerar, oavsett förhärskande

vindriktning och utformningen av stationsmiljön.

En under hösten 1992 genomförd litteratursökning med syfte att spåra under senare år

genomförda mätningar av vindkrafter från tåg mm gav ett magert resultat. En

begränsad fåltstudie har genomförts på uppdrag av finska statsbanorna [Sukselainen &

Helle (1990). Hur människan påverkas av vindkraftema från ett förbipasserande

modernt snabbtåg (X2). Esbo: Statens Tekniska Forskningscentral, Skeppstekniska

laboratoriet (Rapport nr LAI-0239/90)], och BR Research har studerat "Aerodynamic
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effects at the trackside due to passing trains . Från densistnämnda undersökningen

har dock ingen rapport varit tillgänglig.

Den finska undersökningen tillgick så att en docka med kraftgivare, som kunde mäta

den vindkraft som påverkade dockan, placerades på olika avstånd från spåret. Tre

olika tågtyper - ett provtåg, ett konventionellt resandetåg och ett godståg - jämfördes i

en studie. I en annan studie mättes krafterna från ett konventionellt resandetåg i 160

km/h och snabbtåget X2 i 200 km/h. De båda studierna var av begränsad omfattning

och spridningen hos mätresultaten betydande. Följande slutsatser kan dock utläsas:

l. Tågets utformning är av mycket stor betydelse för vindhastigheten. Godståget

alstrar från 2 till 5 gånger så stora krafter som ett konventionellt resandetåg vid

samma hastighet. Godstågets sammansättning (last, fördelning av vagnstyper mm)

har en betydande inverkan.

2. Krafterna från X2 i 200 km/h var bara en tredjedel till hälften av krafterna från ett

konventionellt resandetåg i 160 km/h.

3. Vindkrafterna från resandetåget och godståget påverkades starkt av den naturliga

vindens riktning och styrka. Motsvarande krafter från X2 var däremot relativt

okänsliga för denna parameter.

I samband med en diskuterad ökning av sth för snabbtåg till 250 - 300 km/tim har

frågan om plattformssäkerhet aktualiserats på nytt. Under hösten 1992 har VTIs

Järnvägsavdelning på uppdrag från Banverkets Planeringsavdelning genomfört en

förstudie som inneburit att kontakt tagits med ett antal europeiska järnvägsförvalt-

ningar för att få kännedom om vilka eventuella problem man haft med plattforms-

säkerheten i samband med passerande snabbtåg och hur man i så fall sökt bemästra

dessa problem.

2 NIETOD

En inledande kontakt med järnvägsförvaltningarna i England, Tyskland och Frankrike

(BR, DB respektive SNCF) har tagits per brev av Banverkets Planeringsavdelning.

Därefter har VTIs Järnvägsavdelning skickat en lista med åtta frågor (översatta till

respektive språk) till de olika förvaltningarna. Listan återfinns i Bilaga 1 till denna

rapport. Skriftliga svar har erhållits från alla tre järnvägsförvaltningama.
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I samband med en studieresa till England som VTIs Iärnvägsavdelning företog under

hösten 1992 (se VTI Notat J 18) besöktes BRs forskningsanläggning i Derby (British

Rail Research), och frågor om plattformssäkerhet i samband med vindkrafter från

passerande tåg diskuterades med en representant för den aerodynamiska enheten. På

rekommendation från BR Research reste även två av Jämvägsavdelningens medar-

betare till Northallerton (ca 1/2 timmes tågresa från York) för att på plats studera

åtgärder som vidtagits för att varna väntande resenärer för passerande snabbtåg.

3 RESULTAT

3.1 Erfarenheter av passerande tåg förbi plattformar

Vid BR förekommer tågpassager i hastigheter upp till 160 km/tim allmänt på större

delen av jämvägsnätet. Hastigheter mellan 160 och 200 km/tim förekommer på de

flesta stationema längs de tre huvudlinj erna WCML, ECML och GWML. Man

framhåller särskilt att det inte bara är snabbtågen som vållar problem med starka

vindkrafter vid passage av plattformar, utan att godstågen snarare utgör det allvar-

ligaste problemet. Vid redovisningen av hur lång erfarenhet man har av förbifarter i

hög hastighet skiljer man på tre olika tågtyper/hastigheter: a) strömlinjeformade

resandetåg i hastigheter upp till 200 km/tim (16 års erfarenhet), b) resandetåg med

tvär front i hastigheter upp till 175 km/tim (6 år) samt 0) godståg i hastigheter upp till

120 km/tim (25 år). Flera olyckor/incidenter har rapporterats under denna tid, men

samtliga dessa har inträffat i samband med passerande godståg och inte i samband

med snabbtågen. Rullstolar och andra föremål med hjul (barnvagnar, kärror etc) på

plattformen har visat sig speciellt utsatta i samband med starka vindkrafter. Man har

fått starka negativa reaktioner från resenärer som blivit vittne till incidenter i samband

med passerande tåg.

Vid DB förekommer tågpassager förbi plattformar med väntande resenärer för tåghas-

tigheter upp till 200 km/tim. Förbifarter i högre hastigheter fär däremot inte ske i

anslutning till några plattformar på vilka resande kan befinna sig. Erfarenheter av

tågpassager i hastigheter mellan 160 och 200 km/tim har man sedan slutet av 1960-

talet. Dessa har hittills inte betraktats som något särskilt säkerhetsproblem. Klagomål

från väntande resenärer på plattformarna har dock förekommit (skrämsel, nedsmuts-

ning, bortblåsta huvudbonader, fall). Även olyckor har inträffat, men passerande tåg

har inte varit specith olycksbelastade jämfört med normala tåginfarter i lägre

hastighet.
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Även vid SNCF har man erfarenheter sedan slutet av 1960-talet av tågpassager förbi

plattformar i högre hastigheter (150 - 200/220 km/tim). Däremot förekommer inga

sådana passager på de nya TGV-linjema, utan där ligger plattformarna vid sidospår

som ej används av genomgående tåg. Av (de mycket kortfattade) svaren från SNCF

på de frågor som ställts framgår ingenting som tyder på att man uppfattar förbifarter.

förbi plattformar med väntande resenärer som ett säkerhetsproblem. Man har även

lämnat frågan om eventuellt inträffade olyckor/incidenter samt eventuella negativa

reaktioner från resenärerna helt utan avseende.

3.2 Varningsåtgärder

Alla de tre tillfrågade j ärnvägsförvaltningarna använder sig av målade (gula) linjer på

plattformen samt skyltar som upplyser resenärerna om att passerande tåg förekommer

och anmodar dem att inte stå närmare plattformskanten än vad linjen anger när ett tåg

passerar. Det är intressant att notera att även om linjens placering på plattformen är

likartad hos de tre förvaltningarna, så har alla tre sin egen definition av dess exakta

läge. Således anger BR linjens placering till 1,5 meter från plattformskanten, SNCF

till 2,5 meter från närmaste räl och DB till 3 meter från spårmitt.

BR beslutade att vidta åtgärder för att varna väntande passagerare för passerande tåg i

samband med introduktionen av en ny tågtyp för hastigheter över 160 km/tim för ca

15 år sedan. Den skylt som då infördes varnade uttryckligen för snabbtåg, men efter

hand som man blev medveten om att vindkraftema från godståg i många fall kunde

vålla allvarligare problem togs en ny skylt fram som varnar för alla typer av

passerande tåg. I samband därmed utvidgades användningen av skyltar till vissa

plattformar där tåg med särskilt besvärliga aerodynamiska egenskaper passerar i högre

hastigheter än 72 km/tim. De två varianter av varningsskyltar som används av BR

visas i Figur 1.

  

313§§§å3$i22§§â§ik Keep back from
from the platform edge the platfor edge

behind the yellow line. ;3:0 msminimum

      

Figur 1. Varningsskyltar som används av BR.
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Placeringen av linjemarkeringen på plattformen har bestämts av BR efter mätningar av

vindkrafter från olika typer av tåg som passerar i olika hastigheter. En maximal

temporär vindstyrka på 11 m/sek och en genomsnittlig vindstyrka på 1 m/sek

betraktas som gränsen för vad som kan anses vara "säkert" för resenärer som befmner

sig på plattformen. Ytterligare mätningar av vindkrafter planeras för snabbtåg med en'

hastighet av 225 km/tim.

Som komplement till linjemarkering och skyltar använder BR även högtalarutrop som

varnar för passerande tåg där detta är praktiskt genomförbart. Däremot förlitar man

sig aldrig enbart på sådana utrop, dels för att de av olika anledningar kan. utebli vid

enstaka tillfällen, dels för att man inte kan vara säker på att resenärerna uppmärk-

sammar dem. Automatiska signalanordningar för att varna resenärerna används ej.

Däremot kan ibland sådana anordningar användas för att förvama stationspersonal

som sedan i sin tur genom högtalarutrop kan meddela resenärerna att ett passerande

tåg kommer.

BR har också tagit fram en liten broschyr med titeln The Railway Code" som bland

annat innehåller anvisningar om hur man som resenär bör bete sig på plattformen.

Vidare har man uppdragit åt författaren Roald Dahl och illustratören Quentin Blake att

ta fram motsvarande broschyr för barn och ungdomar, vilket resulterat i en humoris-

tisk skrift (Roald Dahl's Guide to Railway Safety) som med fördel kan läsas även av

vuxna. De delar av de två skrifterna som berör plattformssäkerhet återfinns i Bilaga 2.

DB använder linj emarkering och skyltar på plattformar där tåg passerar i hastigheter

mellan 160 och 200 km/tim. På tider när väntande resenärer kan förmodas befinna sig

på plattformen används dessutom högtalarutrop för att informera om passerande tåg.

Dessutom kan det finnas speciella bestämmelser utfärdade av "Bundesbahndirektion"

för varje enskild station. Åtgärderna har inte införts med anledning av introduktion av

speciella snabbtåg utan har varit i bruk sedan länge.

Från DB framhålls särskilt att högtalarutrop i samband med passerande tåg inte

betraktas som varningar utan som en del av den information som ingår i den allmänna

kundservicen. Denna information anses nödvändig att ge när ett tåg beräknas passera

mindre än ca 10 minuter före ankomsttiden för ett tåg med uppehåll vid stationen.

Högtalarutropen kan i vissa fall kompletteras med att de tavlor som normalt visar

tågets avgångstid/destination istället visar information om att ett tåg kommer att

passera. Vissa begränsningar i användningen av högtalarutrop kan förekomma, t ex

nattetid samt vid stationer med få resande.
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Liksom BR har man vid DB mätt vindkrafter som uppstår när tåg passerar en

plattform. Man har även här noterat att det inte bara är tågets hastighet som ger

upphov till vindkrafter utan även dess utformning. Vid mätningarna har man inte

funnit så tydliga samband mellan tåghastighet/tågtyp och vindkrafter att de kunnat

användas som underlag för riktlinjer beträffande varningsåtgärder. Läget av linjemar-.

keringen på plattformarna är således inte framräknat utan grundar sig på juridiska

föreskrifter (Eisenbahn-Bau- und Betriebsordnung). Man anser sig inte ha några

speciella juridiska problem i samband med de varningsåtgärder som används, utan

dessa har bestämts och tillämpats av DB på ett sätt som man anser vara helt tillfyllest.

Förutom att linjemarkering och skyltar används på plattformar som passeras i hastig-

heter mellan 150 och 200/220 km/tim har SNCF inte lämnat några uppgifter om hur

de tillämpar sina varningsåtgärder eller hur de kommit fram till dem.

3.3 Iakttagelser av varningsåtgärder och passerande snabbtåg iNorthallerton

På vår förfrågan om en lämplig plats för att studera användning av varningsåtgärder

på plattformar och tågpassager i hög hastighet rekommenderade man vid BR Research

att vi skulle besöka Northallerton, en mindre station som ligger ungefär halvvägs

mellan York och Newcastle. Förbi denna station passerar snabbtåg i hastigheter upp

mot 200 km/tim.

Plattformarnas utseende i Northallerton framgår av omslagsbilden till denna rapport

(Foto: Ragnar Hedström, VTI). Det rör sig således om två tämligen breda plattformar

som mellan sig har ett dubbelspår. Bänkar att sitta på finns utplacerade vid

plattformarnas bakre kant. Dessutom finns små inbyggda väntrum på varje

plattform med särskilda avdelningar för rökare och icke-rökare. Något egentligt

stationshus finns inte, utan biljettförsäljning sköts från en liten kioskliknande byggnad

av en man som även ombesörjer övriga uppgifter som hör till stationen. Förflyttning

mellan plattformarna sker via en gångtunnel under spåren.

De säkerhetsanordningar som finns på plattformarna består av målade linjer av den

typ som tidigare beskrivits samt skyltar som varnar för passerande tåg. Skyltarna är

tätt utplacerade (kanske var 20 - 25:e meter) längs båda plattformarna. Båda

skyltvarianterna som visats i Figur 1 ovan förekommer på samma plattform.
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Två medarbetare från VTIs Iärnvägsavdelning uppehöll sig på stationen i ungefär en

timme för att få en preliminär uppfattning om vindkrafterna från passerande tåg.

Under denna tid observerades fem passerande snabbtåg. Vid dessa tågpassager

uppstod inga starkare vindkrafter (i själva verket var de med ett undantag knappt

märkbara när man stod på rätt sida om linj emarkeringen på plattformen). Detta

berodde troligen till stor del på att den naturliga vinden var svag. De två

observatörerna förflyttade sig mellan plattformama och hade därför den naturliga

vinden från olika håll beroende på det passerande tågets fårdriktning.

Observatörernas subjektiva intryck (för båda var det första gången som de upplevde

denna typ av tågpassager) var att man grovt underskattar tågets hastighet ända tills det

nästan är framme vid plattformen, när det plötsligt verkar "explodera" i en snabb

sekvens av ljud och rörelse som, åtminstone de första gångerna, upplevssom klart

obehaglig. Man får även tänka på att dessa observatörer befann sig på plattformen just

i syfte att iaktta passerande tåg, och att de genom att studera tidtabeller och växlande

signalbilder var väl förberedda på varje tågs ankomst. För den vanlige resenär som

helt oförberedd kommer ut på plattformen just som ett passerande tåg anländer torde

upplevelsen av obehag kunna bli betydligt starkare. Den vanlige resenären torde också

ha betydligt mindre möjligheter att "vänja sig" vid de passerande tågen, eftersom

han/hon knappast befinner sig tillräckligt länge på plattformen för att hinna vara med

om flera tågpassager i rad.

4 DISKUSSION

Av de svar som erhållits från BR, DB och SNCF framgår att man knappast betraktar

tåg som passerar plattformar med väntande resenärer som något större säkerhets-

problem. Samtidigt måste det betonas att svaren endast gäller förbifarter i hastigheter

upp till ca 200 km/tim för resandetåg och betydligt lägre hastigheter för godståg.

Ingen av de tillfrågade järnvägsförvaltningarna har några erfarenheter av förbifarter

med hastigheter över 200/220 km/tim, antingen därför att man ännu inte kommit upp

i sådana hastigheter (BR) eller på grund av att man eliminerat problemet i samband

med införandet av tåg som framföres i högre hastigheter (DB, SNCF).

De åtgärder som vidtagits för att varna väntande resenärer för passerande tåg är som

redan nämnts likartade vid de tre järnvägsförvaltningarna. Givet att de beskrivningar

som givits av såkerhetsproblemens omfattning inte utgör en underskattning av riskerna

förefaller dessa åtgärder ligga på en rimlig nivå. Användningen av skyltar och
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högtalarutrop ställer dock stora krav på att budskapet till resenärerna formuleras på ett

sätt som inte går att missförstå. Ettexempel på tvetydigheter som kan uppstå är när

uppmaningen "stå bakom den gula linjen" återfinns på en skylt som är placerad på

samma sida om linjen som man vill att resenärerna skall uppehålla sig på (se den

högra skylten i Figur 1 på sidan 5). I detta fall skulle det kunna hända att ordet.

"bakom" felaktigt tolkas som om det gäller i förhållande till skyltens placering, med

påföljd att man ställer sig på fel sida om linjen.

Även om riskerna i samband med passerande tåg enligt de utländska erfarenheter som

redovisats här kan betraktas som mycket små, går det inte utan vidare att förutsätta att

samma risknivåer kommer att uppfattas som acceptabla under svenska förhållanden.

Såväl den allmänna benägenheten att acceptera risker som attitydema till jämvägs-

trafiken och de säkerhets- och komfortkrav resenärerna ställer torde kunna variera

avsevärt mellan olika länder.

Ett naturligt nästa steg i arbetet med att ta fram ett underlag för beslut rörande säker-

hetsanordningar och -bestämmelser vid svenska snabbtågspassager förbi plattformar

skulle kunna vara att inleda den inventering av "problemplatser" som föreslagits i en

tidigare PM från VTIs Järnvägsavdelning (Fredén, 1992-04-24). Denna inventering

(utredning) bör genomföras genom besök på respektive station och kan i ett första

skede t ex omfatta:

a) Intervjuer med stationspersonal för att få kännedom om eventuella säkerhets-

problem som dessa uppmärksammat.

b) Informella observationer (under kortare tid) av resenärers beteende i stations-

miljön och då specith på plattformama (val av uppehållsplats, förflyttningar,

respekt för eventuella kantmarkeringar på plattformen, etc).

c) Kartläggning av den fysiska stationsmiljön (insamling av kompletterande infor-

mation som ej framgår av ritningar el dyl).

d) Preliminära förslag till möjliga åtgärder för att höja (plattforms-)säkerheten.

Vid utredningen måste självfallet hänsyn tas till eventuella planerade ombyggnader

samt framtida trañkeringsplaner i den mån dessa är kända.
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Bilaga 1

Sid 1 (l)

Frågor till BR, DB och SNCF angående plattformssäkerhet

I vilken omfattning förekommer det att tåg passerar plattformar på vilka

väntande resenärer befinner sig? (Enstaka stationer eller mera allmänt?)

Uppfattas dessa passager som ett säkerhetsproblem? Är i så fall problemet

relaterat till tågets hastighet och/eller typ av tåg? Vilka typer av tåg och vilka
hastigheter rör det sig om?

Hur lång erfarenhet har man av denna typ av tågpassager förbi plattformar? Har
det förekommit några olyckor eller incidenter i samband med passerande tåg
under denna tid? Har man fått några negativa reaktioner från resenärerna?

Om man vidtagit åtgärder för att varna väntande resenärer för en tågpassage i
hög hastighet, vilka är dessa åtgärder? Har åtgärderna införts i samband med att
man introducerat en ny, snabb tågtyp? I så fall, på vilka grunder? Har mätningar
av vindkrafter från tåget skett?

Vilka regler/säkerhetsbestämmelser gäller för tågpassage förbi plattformar samt
beträffande utformning och användning av eventuella varningsanordningar?

Om det finns kantmarkeringar på plattformarna, på vilket avstånd från spåret

finns dessa? Hur har man kommit fram till detta avstånd?

Aktiva varningar i form av högtalarutrop, signalanordningar etc kan innebära

både praktiska och juridiska komplikationer. Vad är Er bedömning av dessa

problem?

Finns det något skriftligt material (utredningar, rapporter, regelsamlingar etc) i

anslutning till ovanstående frågor som vi kan få ta del av?
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Bilaga 2

Sid 1 (2)

Utdrag ur "The Railway Code"

At your station

Arrive at the station in good time so you don't stations there may be special crossing'points

have to rush for your train. Check that your over the tracks, but you should still take great

ticket is valid for your journey and find out care.)

which platform your train leaves from. Ring if Keep back from the edge of the platform _

YOU need 'nformat'on ' advance' people often wrongly open doors before the
Like you, electric vehicles and trolleys need train has come to a stop. Some stations have 3

space to move on the platforms and yellow warning line a few feet from the

concourse. Some are almost silent, so watch platform's edge. lt is there to protect you from

out for them and make sure that you - and your passing express trains. Do not stand or leave
luggage - aren't in their way. luggage in front of that line.

For safety and comfort there are facilities at Don't try to retrieve anything dropped on the
many stations for disabled people, including line. Tell a member of staff or a British

wheelchair ramps, and places on some trains. Transport Police Officer, and they will retrieve it.

Children find trains fascinating - and sometimes

frightening. Keep a close watch so that their

curiosity doesn't lead them into danger.

Staff can be on hand to help if you telephone

your station well in advance.

It is dangerous - and illegal - to ride a bicycle or
skateboard at a station_ Never ignore signs - they are there to protect

you. And never try to board a moving train: you
will be risking your life.

Never cross the tracks: use the footbridge or

subway to reach your platform. (At some small

Do...

who want to use the station.

2. Allow plenty of time at the stati

before your train is due.-

     

 

   

 

r; F'

00

     5. .

 

j 3. Walk - don't run.

4. Stay off the tracks.

5. Keep away from the platform edge.

 

   1 . Don't try to get on or off a moving

train.

2. Don't ride bikes or use skateboards

on the platform.

      

   

  

  

         
6. Obey all signs.

"i" L'l-"Ãii'Åifw' - 33.:??? T???

8. Secure prams and pushchairs.
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Bilaga 2

Sid 2 (2)

Utdrag ur "Roald Dahl's Guide to Railway Safety" (1991)

DO NOT STAND BETWEEN THE PLATFORM

EDGE AND THE YELLOW LINES. KEEP BACK

FROM THE EDGE OF ALL PLATFORMS

WHETHER THERE IS A YELLOW LINE OR NOT.
Nm
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