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Abstract

Analys av stationsplattformsutformning ur ett
säkerhetsperspektiv
Analysis of the station platform environment from a
safety perspective

Maria Rydman

Train travel has increased in Sweden, and future increase of train transports put
demands on the already vastly exploited railroad net. The increased need of capacity
can be seen in the ongoing and planned expansions of the railway track. One part of
the railroad infrastructure which is affected by an increase of travellers is the design of
the station platform. Since the platform is the place where the traveller meets the
train, dangerous situations can occur in this environment. A number of studies focus
on single safety risks, albeit there is no research to show the full picture of safety in
the platform environment.

This study aims to treat and put together a compilation of risks for the traveller in the
platform environment in the form of a checklist, which can be used as support in
planning and design of a safer platform environment for existing or planned platforms. 

The thesis has, through case studies of five ongoing projects within the National
Railroad Administration (Banverket), interviews with train company personnel and
international railroad administrators, identified and treated safety (and security) risks
in the platform environment.  

The conclusion of the study is that the relations between the traveller, the physical
platform environment and the project organisation are important to explore and
exploit when designing effective safety measures. The identified risks are presented in
the checklist along with counter measures and a guideline for the reader to support
tools in avoiding and preventing safety problems in the platform environment.      
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Sammanfattning 
Detta examensarbete har genomförts vid Uppsala Universitet för Banverket. Arbetet har 
genom fallstudier av fem pågående projekt inom Banverket samt intervjuer med tågpersonal 
och internationella järnvägsförvaltare identifierat och behandlat säkerhetsrisker i 
plattformsmiljö.  
 
I Sverige har tågresandet ökat och beräknade framtida ökningar av tågresor ställer krav på det 
redan hårt utnyttjade järnvägsnätet. Det ökade kapacitetsbehovet märks på såväl pågående 
som planerade spårutbyggnader. En del som berörs av ökat antal resenärer är utformningen av 
stationsplattformen. Då plattformen är den del av järnvägsinfrastrukturen där resenären möter 
tåget, kan riskfyllda situationer uppstå i denna miljö. Flertalet studier fokuserar på enskilda 
säkerhetsrisker i plattformsmiljön, dock finns ingen forskning som visar på helhetsbilden. 
 
Studien syftar till att sammanställa säkerhetsrisker vid plattformen i en checklista, som ska 
kunna användas som stöd vid planering och utformning av en säkrare plattformsmiljö för 
befintlig eller planerad plattform. Sammanställningen utgår ifrån den analys av fallstudierna 
som utförts ur ett systemperspektiv med fokus på sambanden mellan Resenär, 
Plattformsutformning och Projektorganisation.   
  
Genom de utförda fallstudierna, där dokument för planeringsprocess och riskhantering har 
studerats samt intervjuer med projektpersonal utförts, har framkommit att säkerhetsrisker 
inom plattformsmiljön främst behandlats inom de projekt med plattformar under marknivå, 
där brandrisken stått i centrum. Övriga säkerhetsrisker har diskuterats inom projekten, men 
sällan tagits upp i det dokumenterade riskhanteringsarbetet. Intervjuer med lokförare och 
tågvärdar gav information om hur de som dagligen arbetar vid plattformen uppfattar 
säkerheten kring plattformen. Enligt de internationella järnvägsförvaltare som kontaktats 
utformas plattformen på liknande sätt där som i Sverige, med skillnader vid exempelvis 
Tysklands staket på plattformen utmed vissa delar av järnvägsnätet, och Nederländernas 
streckade plattformsmarkering vid skyddszonens inre kant.   
 
Studien visade på tydliga samspel mellan resenären, den fysiska plattformsmiljön och 
projektorganisationen. Exempelvis kan resenärens agerande vid plattformkanten påverkas av 
hur organisationen valt att markera plattformskanten och hur denna markering uppfattas och 
efterlevs av resenären. Dessa samband är viktiga att utforska och utnyttja vid design av 
effektiva säkerhetsåtgärder. Generellt kan en viss respektlöshet mot järnvägsspåret och 
tågtrafiken skönjas hos resenären, exempelvis vad gäller att gena över spåret. Åtgärdsförslag 
på detta samt övriga identifierade säkerhetsrisker behandlas i checklistan, där läsaren genom 
användarhandledningen får verktyg till att motverka säkerhetsproblem i plattformsmiljön. 
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Definition av använda termer 
 
Affordance Objekts design ger tydliga ledtrådar till hur de ska användas 

genom sin utformning, utan att behöva vara explicit uttalade. 
(Norman, 1988) 

 
Driftskede Tiden då banan är i drift, inkluderar alltså inte tiden då banan 

anläggs. (Banverket a, 2009) 
 
Höghastighetsbana Järnväg med kapacitet för tåghastigheter över 250km/h som har 

konstruerats utan korsande bilvägar i samma plan. Denna 
definition är den som används inom Banverket och därmed i detta 
arbete. (Banverket b, 2009) 

 
Konventionell bana Konventionell järnväg är järnväg för hastigheter upp till 250km/h. 

Idag består Sveriges järnvägsnät enbart av konventionell bana. 
(Banverket c, 2009) 

 
Olycka  En olycka är en händelse med flera orsaker som oavsiktligt leder 

till skada på människor, material eller miljö. (www.ne.se, 2009) 
 
Plattform Plattform används synonymt med perrong i detta arbete och avser 

den plana upphöjning som används för resenärers på- och 
avstigning vid järnvägsstation. (www.ne.se, 2009) 

 
Risk ”I teknisk bemärkelse kan risk definieras som sannolikheten för att 

en specificerad omständighet (riskkälla) leder till en specificerad 
oönskad händelse eller effekt under en angiven tidsperiod”. 
(www.ne.se, 2009) 

 
Riskanalys En riskanalys är en ”systematisk identifiering av riskkällor i ett 

definierat system, samt en uppskattning /bedömning av risken (för 
människa, egendom eller miljö) som är förknippad med dessa”. 
(Davidsson, Lindgren & Mett, 1997) 

 
Riskhantering  ”Riskhantering är företagets samlade metoder och rutiner för att 

hantera riskerna i företaget”   
(Thedéen, Jacobsson & Grimvall, 1995)  

 
Spårspring  Personer korsar spåret olovligt. (SIKA, 2008) 
 
Säkerhet Säkerhet definieras som resultatet av åtgärder eller egenskaper som 

minskar sannolikheten för att olyckor eller andra oönskade 
händelser skall inträffa. Säkerhet står ofta som motpol till risk. 
(www.ne.se, 2009) 

 
Tillbud  Händelse som kunde ha medfört en olycka. (www.ne.se, 2009)

http://www.ne.se/
http://www.ne.se/
http://www.ne.se/
http://www.ne.se/
http://www.ne.se/
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1. Inledning 

1.1. Bakgrund 
Tågresandet har ökat i Sverige och nådde under 2008 rekordhöga siffror på 11 miljarder 
personkilometer (summan av resenärernas transporterade km). Behovet av en ökad kapacitet 
på det svenska järnvägsnätet märks tydligt, både på pågående och planerade spårutbyggnader 
över landet samt på utredningar av höghastighetsbanor (banor konstruerade för hastigheter i 
och över 250km/h). (Banverket c, 2008) En del som berörs av ökat antal resenärer är 
utformningen av stationsplattformen. Plattformen är den del av järnvägsinfrastrukturen där 
resenärer möter tågen för på- och avstigning och används även som väntzon (www.ne.se, 
2009). I och med mötet mellan tåg och resenär kan riskfyllda situationer uppstå i 
plattformsmiljön. Säkerheten inom järnvägssektorn är av hög prioritet och 
säkerhetsperspektivet finns med från planeringsprocess till drift av färdig infrastruktur. För 
plattformen finns gemensamma europeiska föreskrifter som behandlar plattformens 
dimensioner och utformning genom Teknisk Specifikation för Driftskompabilitet (TSD 
2008/164/EG). Dessa fungerar som styrande dokument för Banverket, som är det statliga verk 
som ansvarar för säkerheten på de svenska stationsplattformarna. Banverket har även 
utarbetat en specifik föreskrift för dimensionering av plattform. De befintliga riktlinjerna 
utgår ifrån tågets största tillåtna hastighet förbi plattformen, antal personer på perrongen, 
gångutrymme för resenärer som väntar på tåg samt objekt på plattformen (trappor, hissar, etc) 
(BVF 586.26). 

1.2. Problemformulering 
Stationsplattformarnas olika egenskaper (antal resenärer, låg-/högtrafikerad, etc.) påverkar 
dess utformning och riskbild och därmed kan centrala föreskrifter behöva komplimenteras 
med upplysningar om säkerhetsrisker som kan vara aktuella i den specifika plattformsmiljön. 
Flertalet tidigare studier har fokuserat på enskilda säkerhetsproblem i relation till resenärer 
och plattformen. Bland annat har studier av hur förbipasserande tåg påverkar resenärer vid 
plattform har utförts av Lindberg (1993) inför införandet av snabbtåg, där erfarenheter från 
internationella järnvägsförvaltare uppsöktes. Luftströmmar vid passerande tåg i höga 
hastigheter undersöktes även i Idéstudie för höjd hastighet på delar av södra stambanan 
(Banverket d, 2009), där förslag till förändringar av plattformen har tagits fram och viktats 
mot kostnader samt hur de står sig i förhållande till Banverkets föreskrift för 
plattformsutformning och den europeiska TSD standarden. Ytterligare enskilda studier i 
anknytning till problemområden inom plattformsmiljön presenteras i kapitel 6 Internationell 
utblick och forskningsläge inom plattformsområdet, där respektive område kortfattat berörs 
utifrån en vetenskaplig bakgrund. Dock har ingen tidigare studie tagit sig an ett helhetsgrepp 
om plattformens säkerhet, utan snarare specialiserats på respektive säkerhetsproblem. Därmed 
kan en studie med identifiering och sammanställning av säkerhetsproblem vid plattformen 
vara intressant, för att medverka till en säkrare plattformsutformning.  

1.3. Frågeställning 
För att konkretisera undersökningen preciseras den huvudsakliga frågeställningen som: 
Vilka säkerhetsproblem är relevanta att beakta vid stationsplattformen? Till hjälp i 
utredningen ställs även följande underfrågor. 
 Vilka faktorer påverkar plattformens säkerhet? 
 Hur utarbetas säkerheten kring plattformsutformning? 
 Hur kan dessa säkerhetsproblem åtgärdas? 

http://www.ne.se/
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1.4. Syftet med examensarbetet 
Examensarbetet syftar till att identifiera säkerhetsproblem i plattformsmiljön och finna 
lämpliga åtgärder samt sammanställa detta i en modell för ökad plattformssäkerhet. Risker 
och riskhantering vid fem utvalda järnvägsprojekt ska identifieras genom att undersöka 
projektens planeringsdokument samt utföra intervjuer med projektpersonal. Även 
internationell plattformsutformning ska studeras för att utröna hur plattformsutformning 
hanteras, speciellt vid höghastighetsbana. Med hjälp av verktyg i teoretiska grunder för 
riskbilder i plattformsmiljö ska dessa risker analyseras och en modell för relevanta 
säkerhetsproblem vid plattformen ska utvecklas. Denna modell ska kunna användas som stöd 
vid plattformskonstruktion vid konventionell och höghastighetsbana samt vid utvärdering av 
befintliga stationsplattformar. Arbetet ska även kunna nyttjas för visa på områden för vidare 
utveckling vid design av plattform.   

1.5. Avgränsningar 
Studien är avgränsad så att enbart personolycksrisker för resenären behandlas för att få tydligt 
fokus. Genomgående i arbetet används begreppet risk endast i relation till fysisk säkerhet för 
resenären, och därmed behandlas ej projektrisker av ekonomisk karaktär. I arbetet används 
begreppet plattformsmiljö såsom den miljö som inbegriper perrongen, plattformsövergång 
över spår, samt de förbindelsevägar som genom trappor/hissar/gångbroar etc. leder resenären 
till/från plattformen. Genom denna definition innefattas därmed ej stationshuset i studien. Då 
potentiell höghastighetsbana i Sverige troligtvis inte kommer medföra högre hastighet på 
plattformsspåret, koncentreras den del av utredningen till höghastighetspassage vid spåren på 
plattformsspårets utsida.  

1.6. Disposition 
Rapporten inleds med en bakgrund till vad studien ämnar undersöka och resultera i genom det 
första kapitlets problemformulering och syfte. Därefter späns det teoretiska ramverket upp i 
kapitel 2 genom teorier i hur människor uppfattar risker, hur risker hanteras inom 
verksamheter samt hur fysisk design och informationsutformning kan inverka på 
säkerhetsrisker. I det tredje kapitlet förklaras studiens tillvägagångssätt. Kapitel 4 ger en 
bakgrund till Banverket och presenterar de bakomliggande reglerna och processerna för 
järnvägsbyggande. Därefter följer kapitel 5 där de studerade projekten först introduceras och 
sedan beskrivs mer ingående utifrån dess riskhantering. Forskningsläget och en internationell 
utblick presenteras i kapitel 6. I kapitel 7 analyseras de studerade projekten och 
säkerhetsrisker identifieras utifrån ett systemperspektiv med fokus på samspelet mellan 
Människa, Teknik och Organisation. Slutligen utvärderas studien av författaren i kapitel 8 och 
vidare studier föreslås. I bilaga 1 presenteras den Checklista för säkrare plattformsmiljö som 
analysen gett underlag till. För checklistan finns en användarhandledning till hjälp för läsaren 
att bäst kunna utnyttja listan. Checklistan beskriver identifierade säkerhetsrisker med 
forskningsbakgrund, åtgärdsförslag samt exempel från de undersökta projekten.  
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2. Teoretisk referensram 

2.1. Inledning 
Det teoretiska ramverket är tänkt att bidra med verktyg för förståelse av riskbegreppet, hur 
risker uppfattas, hur risker hanteras inom den undersökta verksamheten samt hur utformning 
och design påverkar säkerheten på plattformen. Teorikapitlet är därmed uppdelat i tre delar 
där den första, Risk och säkerhet, behandlar hur risker uppfattas. Därefter följer ett avsnitt om 
hur risker hanteras inom organisationer där de ingående momenten i riskhantering beskrivs 
samt hur risker kan ses utifrån ett systemteoretiskt synsätt (där de olika ingående delsystemen 
påverkar varandra). Slutligen behandlas hur utformning av såväl information som den fysiska 
miljön kan påverka hur dessa uppfattas i stycket; Utformning av miljö och information.  

2.2. Risk och säkerhet 
Säkerhetsbegreppet används ofta i förhållande till dess motpol risk, och då det främst är 
riskbegreppet som är framträdande i litteraturen, har det fått större utrymme i detta avsnitt. 
För att förstå hur risker uppfattas framställs först en definition och bakgrund till begreppet 
risk. Det efterföljande stycket ger en djupare studie i hur människans perception fungerar på 
ett kognitivt plan och hur hennes bakgrund och olika egenskaper inverkar på hur hon 
uppfattar risker. Därefter beskrivs hur omgivningen kan leda till stress och hur detta i sin tur 
kan påverkar hur människor agerar. Slutligen behandlas den typ av agerande som benämns 
felhandling som innebär att människan medvetet eller omedvetet begår ett regelbrott.  

2.2.1. Riskdefinition 
Trots att begreppet ”risk” används flitigt i olika sammanhang finns ingen gemensam 
definition. Beroende på vem som definierar begreppet och i vilken situation det används får 
konceptet risk olika innebörder. Även inom forskningsvärlden finns delade meningar om hur 
risk ska definieras och uppskattas. (Drottz-Sjöberg, 1991, Hillson & Murray-Webster, 2007) 
Några av sätten som risk kan definieras på enligt Thedéen et al (1998) framgår nedan: 

- Den negativa konsekvensen, med liten betoning på sannolikheten  
- Sannolikheten för den negativa konsekvensen 
- Produkten av sannolikhet och negativ konsekvens 

Konsekvensen kan mätas i enheter av ekonomisk karaktär eller skadegrad, exempelvis antal 
skadade eller döda. Jämförelser av risker mellan olika områden kan kompliceras och vara 
missvisande på grund av det mått man väljer att jämföra med, menar Thedéen et al. 
Exempelvis om man väljer att jämföra trafikrisker mellan bil och flyg och mäta risk per 
tidsenhet, så är ju risker inom biltrafiken mer tidsmässigt utspridda medan risker inom flyget 
är som störst vid landning och start (Thedéen et al, 1998). Genomgående i arbetet definieras 
risk som en sammanvägning av den negativa konsekvens en oönskad händelse ger upphov till 
samt sannolikheten att den inträffar. Jag har valt att inte fastställa denna sammanvägning, som 
exempelvis en produkt mellan sannolikhet och negativ konsekvens, då risk definierats genom 
olika typer av sammanvägningar i de undersökta projektens olika riskhanteringsarbete.  
 
Ibland används en nivå kallad acceptabel risknivå. Rollenhagen (1995) menar att acceptabla 
risker kan ses som en avvägning mellan de ekonomiska fördelar en verksamhet vill uppnå och 
en nivå av säkerhet som den önskar etablera. Dock kan även brist på säkerhet vara kostsamt 
för verksamheten anser Rollenhagen (1995). Enligt Harms-Ringdahl (1995) definieras ofta 
acceptabel risk i relation till konsekvens och sannolikhet. Acceptabel risknivå kan anges som 
ett kvantitativt mått, exempelvis som att sannolikheten att X antal personer dör vid just den 
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anläggningen under 10 år ska understiga 0.001 menar Harms-Ringdahl (1995). Kaplan & 
Garrwick (1981) menar att enbart de risker som är associerade med val är acceptabla, och att 
de risker som ej är valbara därmed ej är acceptabla. Principen med att sträva efter att 
upprätthålla acceptabel risknivå har stor genomslagskraft i Europa och tillämpas även i 
Sverige enligt räddningsverket (Davidsson et al, 1997). Dock saknas en gemensam 
bestämning av acceptabel risk på nationell nivå i Sverige (Banverket e, 2009) 

2.2.2. Riskuppfattning och riskattityd 
Då individers uppfattning av och attityd till risk i hög grad påverkar hur de beter sig gentemot 
riskkällan är det viktigt att förstå hur dessa uppkommer (Riskkollegiet, 1993). Det är 
exempelvis ett vanligt förekommande fenomen att personer anser att andra personer utsätts 
för större risker än vad personen själv gör menar Drottz- Sjöberg(1991). Sjöberg (2000) ser 
detta som en slags riskförnekelse som är relaterar till orealistisk optimism. Människors 
uppfattning av risker stämmer ofta inte med hur riskabel en risk är statistiskt sett (Berglund et 
al, 2006).     
 
Människans riskuppfattning kan enligt Rollenhagen (1995) delas in i tre undergrupper 
relaterade till hennes kognitiva funktionsnivåer. Den sensomotoriska riskuppfattningen 
definieras av hur människan direkt kopplar vissa visuella intryck och ljud till risk. Denna 
omedelbara riskintuition som reaktion på omgivningen kan exempelvis karaktäriseras av 
plötsligt högt ljud eller en varningsfärg. En mer kunskapsbaserad syn styr den regelföljande 
riskuppfattningen som grundas på den faktiska informationen personen har om situationen. 
Beroende på hur korrekt situationen avläses kan passningen till regeltillämpningen utnyttjas 
på ett framgångsrikt sätt. Denna uppfattning är därmed inte lika direkt reflexmässig som den 
sensomotoriska riskuppfattningen. Den tredje gruppen är den problemlösande 
riskuppfattningen där olika risksituationer kreativt kombineras med dess konsekvenser, vilket 
innefattar metod och fokusering samt är tidskrävande än de båda tidigare uppfattningarna. 
(Rollenhagen, 1995) 
 
Beroende på hur individer uppfattar risker, påverkas deras agerande av den riskattityd 
individen har. Attityd kan ses som det valda gensvaret till signifikanta osäkra situationer. 
Attityder till risker existerar dels på individuellt plan, men även på grupp- eller 
organisationsnivå, enligt Hillson & Murray-Webster (2007). Det finns ett spektrum av 
attityder som löper från de som är minst benägna att ta risker, till de som föredrar risktagande 
i osäkra situationer. De med riskundvikande attityder tenderar att vilja undvika risker i så stor 
utsträckning som möjligt och har en förhöjd negativ riskbild som inkluderar även irrelevanta 
negativa risker, vilket kan medföra att positiva effekter av risktagande förbises. Riskneutrala 
individer tar gärna inte kortsiktiga risker, men kan ta risker för långsiktiga förmåner. Gruppen 
av risktoleranta ser osäkerheten som en naturlig del av den normala situationen, varpå de ej 
agerar förebyggande och såväl för- som nackdelar negligeras. Den risksökande attityden ser 
främst fördelarna med risktagande och förminskar nackdelarna, vilket kan leda till en 
underskattning av riskernas negativa effekter. Individer och grupper tillhör inte strikt en grupp 
och grupperna är heller inte definita med tydliga gränser utan kan ses som en schematisk 
beskrivning av olika attityder. (Hillson & Murray-Webster, 2007)  
 
Självklart påverkar vår bakgrund, personlighet och individuella egenskaper vår uppfattning av 
risk, men det finns även en rad mer generella förhållanden som inverkar vid riskuppfattning 
enligt Drottz-Sjöberg (1991). Även attityder påverkas av dessa generella förhållanden, menar 
Hillson & Murray-Webster(2007). Dessa situationsbaserade faktorerna kan vara sådana som 
rör riskens uppkomst, dess konsekvens samt i vilken utsträckning risken kan kontrolleras.  
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Uppkomstmekanismer 
Uppfattning av risker är i stor utsträckning beroende på om de är nya, obekanta risker eller om 
de är kända. För redan kända risker visas oftast större tolerans. Andra faktorer som berör 
uppkomstmekanismen är antalet olika upptänkliga riskscenarier, där en större mängs scenarier 
medför en större upplevd risk. Personlig erfarenhet påverkar riskupplevelsen så att den 
förfaller mindre, det vill säga att personer som redan upplevt ett riskmoment i allmänhet 
upplever det som mindre riskfyllt. (Drottz- Sjöberg, 1991) 
Konsekvenser 
Bedömningen av risker påverkas generellt av konsekvensens storlek. Riskkällor som kan leda 
till större konsekvenser bedöms som mer riskfyllda än de där följderna är mindre. Olika typer 
av konsekvenser upplevs på olika sätt, där ekonomiska risker bedöms på andra sätt än fysiska 
sådana. Den subjektiva inställningen till vem som drabbas av konsekvensen påverkar 
bedömningen, vilket medför svårigheter att göra objektiva jämföranden mellan risker. Även 
tidsfaktorn inverkar på riskuppfattning, då tidsligt närliggande olyckor ses som mer riskfyllda 
än olyckor som ligger längre bak i tiden, eller ses som mer framtida. (Drottz- Sjöberg, 1991) 
Möjligheter att bemästra konsekvenser 
Kontrollen över riskkällan är en viktig del i riskbedömningen. Om personen känner stor tilltro 
till de mekanismer som motverkar och förhindrar att en olycka uppstår, minskar således den 
upplevda risken. Därmed är även förtroendet för de som opererar riskkällan av vikt för 
riskbedömningen. (Drottz- Sjöberg, 1991, Hillson & Murray-Webster, 2007) 
Även graden av frivillighet spelar även in i riskperceptionen, då människor i större 
utsträckning accepterar frivilliga risker än ofrivilliga. (Brun, 1991) 
 

2.2.3. Stress 
En av flera källor till att säkerheten minskar och risker uppstår är en hög nivå av stress, menar 
Reason (1990). Det finns igen allmän begreppsförklaring av stress, men en generell definition 
ges av Perski (2002) som benämner stress som en obalans mellan individens resurser och 
belastning. På liknande sätt menar Levi (Ur Ekman & Arnetz, 2005) att källorna till stress, de 
så kallade stressorerna, generellt sätt karaktäriseras av en dålig anpassning mellan människan 
och den omgivande miljön. Levi anser att den fullständiga avsaknaden av stress kan innebära 
att livsprocessen upphör. Med det menar han att en viss nivå av stress är nödvändigt för alla 
organismer, dock beror användbarheten av hur stor och långvarig stresspåverkan är samt om 
den är lämplig för situationen. 
 
Stress kan enligt Rollenhagen (1995) uppkomma då personen genom varseblivning tyder en 
situation så att kroppen och hjärnan omfördelar och mobiliserar sin energi vilket ger upphov 
till ett förändrat sinnestillstånd. Det förändrade sinnestillståndet medför att personen förändras 
kognitivt, beteendemässigt och känslomässigt, anser Rollenhagen. Orsaker till stress kan 
finnas i den fysiska omgivningen där exempelvis buller och hög värme kan medföra 
stressliknande symptom. Stress kan även komma från uppgifter som av personen anses vara 
svåra att klara av. Här är det snarare den upplevda tanken av vad uppgiften kräver i relation 
till den kontroll utföraren anser sig ha som utgör grunden till stress, menar Rollenhagen. Det 
finns även psyko-sociala omgivningskällor som kan medföra stress, exempelvis traumatiska 
händelser eller konflikter. Enligt Rollenhagen (1995) kan stress kan dessutom verka 
självstärkande, då iakttagelsen av att individen är stressad kan resultera i en än högre 
stressnivå. Eriksen & Ursin (2005) menar att människor reagerar olika på stress, beroende på 
deras bakgrund och erfarenhet.  
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Flertalet undersökningar visar enligt Reason (1990) att en hög nivå av stress kan öka 
sannolikheten för att mänskliga fel begås. Reason menar dock att stress inte kan ses som 
varken nödvändigt eller tillräckligt villkor för att kognitiva fel ska uppstå.   

2.2.4. Human Error 
På grund av hur människan psykologiskt fungerar begår hon ibland omedvetna eller medvetna 
fel, menar Reason (1990). Han anser att intentionen och det mänskliga felet (Human Error) är 
sammanlänkande och måste ses i samband med varandra. Intentionen kan brytas ned i två 
element bestående av ett uttryck för vad som ska uppnås i slutstadiet samt en indikation på 
hur detta mål ska nås. Rollenhagen (1995) använder begreppet felhandling, som han 
definierar som är alla handlingar som avviker från önskad effekt eller avsikt. Orsaker till 
felhandling kan beskrivas genom generella beteendetendenser hos människan, enligt 
Rollenhagen. Då det hos människan finns tendenser att uppnå målet med så liten ansträngning 
som möjligt, kan ett visst risktagande för att minimera ansträngningen uppstå menar han. 
Ytterligare en orsak till felhandling är, enligt Rollenhagen, människans kognitiva förståelse 
där information anpassas till människans förväntningar varpå hon ser det som hon vill se. 
Även yttre förhållanden och situationer påverkar människans beteendetendenser och exempel 
på sådana förhållanden är fysiska faktorer såsom högt ljud, buller och kyla menar 
Rollenhagen (1995).  
 
Reason (1990) kopplar samman de olika typerna av mänskliga fel med den kognitiva 
utförandenivå som krävs för att genomföra uppgiften. Rasmussen (1986) har ställt upp 
kognitiva nivåer i skicklighetsbaserade(SB), regelbaserade(RB) och kunskapsbaserade(KB) 
som Reason använder för att kategorisera mänskliga fel utifrån samt sammanlänkar dem 
genom att genomförandet av en uppgift kan innebära att flera eller samtliga av ovanstående 
typer av utförande används simultant.  
 
På den enklaste nivån (SB) utförs uppgifter på ett mycket rutinerat sätt i välbekanta 
situationer, ofta som per automatik, menar Rasmussen (1986). Om denna nivå av 
tankeverksamhet inte räcker för att genomföra aktiviteten används en identifiering och 
matchning med de olika regler och modeller som individen har i sitt minne (RB). Människan 
är extremt bra på att matcha och likna situationer med tidigare erfarenheter. Reglerna 
beskriver orsak och verkan för händelser som individen upplevt eller på annat sätt tagit till 
sig. Ifall individen inte lyckas matcha situationen med något liknande problem han/hon stött 
på, krävs en problemlösning på den kunskapsbaserade nivån (KB). Här behöver nya slutsatser 
dras i obekanta situationer som individen inte har några referenser till, vilket är mer 
energikrävande och kräver större tankeverksamhet än de tidigare nivåerna. (Rasmussen, 1986) 
 
Felen som inträffar i de olika nivåerna är sammanlänkade med hur tankeverksamheten vid 
problemlösning sker, menar Reason (1990). De fel som inträffar vid den skicklighetsbaserade 
nivån kan jämföras med Rollenhagens felgrepp. Dessa kan exempelvis inträffa om personen 
agerar på rutin trots en annorlunda situation, alltså en slags autopilot, menar Rollenhagen. 
Felhandlande på den regelbaserade nivån klassificeras som misstag och sker enligt 
Rollenhagen då en individ använder fel mentala modell för just den situationen eller om 
individen saknar en mental regel/modell att använda. Slutligen grupperar Rollenhagen (1995) 
handlingar som utförs och medvetet avviker från en föreskrift eller norm som överträdelser. 
Felet i överträdelsen är snarare avvikelsen från föreskriften, då överträdelsen i vissa fall syftar 
till att ge önskad effekt men med annan metod, anser Rollenhagen (1995). Detta kan jämföras 
med Reasons (1990) högsta, problemlösande nivå, nämligen kunskapsnivån. 
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2.3. Hur hanteras risker i verksamheten? 
För en verksamhet kan risker av olika karaktär uppstå och ett behov existerar således av att 
kunna hantera dem. Riskhantering beskrivs nedan i olika steg som tillsammans utgör ett 
verktyg att manövrera riskerna i verksamheten. För att effektivt hantera risker i verksamheter 
är det även relevant att se verksamheten ur ett systemteorietiskt perspektiv där de olika 
delsystemen i en verksamhet samverkar och kan delas in i Människa, Teknik och 
Organisation.  

2.3.1. Riskhantering 
Enligt riskhanteringsforskaren Harms-Ringdahl (1987) kan riskhantering definieras som de 
organisatoriska aktiviteter och rutiner som i en verksamhet är avsedda att hantera risker och 
möjliga skador på verksamheten. En generell modell för riskhantering beskrivs nedan (se 
figur 1) av Harms-Ringdahl (1987). 

 
Figur 1. Riskhanteringscykeln Harms-Ringdahl (1987) 
 
I denna enkla modell ingår de elementära delarna som utgör riskhantering. De mål för 
riskhantering som sätts upp påverkas av ”mätningen” av risken, och utifrån dessa två görs en 
bedömning av jämförelsen mellan uppsatta mål och uppmätta risker. Bedömningen leder till 
åtgärder för att kontrollera och styra riskerna, och dessa åtgärder tillämpas i verksamheten. En 
återkoppling sker genom mätning av risker och påverkar målen och besluten i 
riskhanteringen. (Harms-Ringdahl, 1987) 
 
Steget där ”mätningen” av riskerna sker, brukar kallas riskidentifiering. Metoder för att 
identifiera risker är enligt Hillson (2004) bland annat workshops och brainstorming, där 
intressenter inom projektet fritt spånar och påvisar risker som kan uppstå. Även checklistor 
och intervjuer kan användas för riskidentifiering, menar Hillson(2004). Riskidentifiering och 
skattning/bedömning av risken benämns tillsammans som riskanalys, enligt Statens 
Räddningsverk (Davidsson et al, 1997). Riskanalysen kan vara kvalitativ eller kvantitativ i sin 
karaktär menar Thedéen et al (1995) vilket ger upphov till olika slags riskskattning. 
Riskskattning i kvalitativa analyser uppskattas i exempelvis graderad skala, medan 
riskskattningen inom kvantitativa analyser beräknas med sannolikheter utifrån empiriskt data, 
enligt Thedéen et al (1995). Efter utförd riskanalys, värderas riskerna och jämförs med de mål 
som satts upp inom projektet. Riskvärderingen ligger tillsammans med riskanalysen till grund 
för de beslut som fattas vad gäller åtgärder och förebyggande av risker inom verksamheten 
(Thedéen et al, 1995).  
 
De två huvuddragen inom fastställande om säkerhetskrav kan betecknas som deterministiska 
(konsekvensbaserade) principer eller probabilistiska (riskbaserade) principer. Enligt de 
deterministiska principerna sätts säkerhetskraven utifrån vilka olyckor som fysiskt har skett 
samt vilka konsekvenser detta inneburit. Inom de probabilistiska principerna bestäms kraven 
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för säkerhet genom värdering där sannolikheten för att en olycka ska inträffa och dess 
konsekvenser tas med i beräkningen. I verksamheters säkerhetsarbete tillämpas oftast båda 
principerna i kombination, mer eller mindre explicit. (Davidsson et al, 1997)  

2.3.2. MTO-perspektivet 
Då individer med olika erfarenhet, utbildning och kultur har skilda uppfattningar om hur 
världen fungerar är det naturligt att de även har olika tolkningar av risker. En person med 
teknisk bakgrund kan ha lättare att se teknikbetonade säkerhetsrisker medan en sociologiskt 
skolad person i första hand kan se sociologiska risker. Inom riskforskning har fokus med tiden 
vidgats från att i första hand inbegripa enbart tekniska riskfaktorer till att omfatta såväl 
sociala/psykologiska synsätt som organisatoriska och teknologiska. Denna sistnämnda 
forskningsutgångspunkt beskrivs kortfattat som Människa, Teknik, Organisation (MTO) och 
fokus för analyser kring säkerhet ligger i samspelet mellan de ingående delsystemen. 
(Rollenhagen, 1995) 
 
Risker kan genom MTO-perspektivet ses genom den strukturella modellen av risker som 
presenteras nedan av Rollenhagen (1995).  Modellen visar tre olika faktorer som ligger till 
grund för säkerhetsrisker. Olyckor kan inträffa då dessa tre faktorer inträffar simultant. 
Områdena är Beteendetendenser, Brist på barriärer samt Situationsfaktorer/Avvikelser. Vid 
analys av de tre områdena är det viktigt att tänka på de tre delsystemen Människa, Teknik och 
Organisation.   

 
Figur 2 MTO-perspektivet. Rollenhagen(1995) 
 
Det första området; Beteendetendenser, kan exemplifieras utifrån delsystemen, där det hos 
människan kan kännetecknas som informationsbearbetning, medan teknikens 
beteendetendenser kan karaktäriseras av dess hållbarhet. Beteende inom organisationen kan 
exempelvis vara dess mått av byråkrati. Det andra området, Barriärer, är den funktion som 
motverkar eller fångar upp fel i systemet. Inom barriärfunktionen kan delsystemen skildras 
som kunskapsnivå hos människan, säkerhetssystem för tekniken samt ansvarsfördelning inom 
organisationen. Situationsfaktorer kan som det tredje området beskrivas hos människan i hur 
hon fungerar under stress, medan situationsfaktorer gällande tekniken exemplifieras av hur 
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den fungerar under oväntade situationer. Organisationens situationsfaktorer kan exempelvis 
skildras av hur den påverkas av en omorganisation. (Rollenhagen, 1995) 

2.4. Utformning av miljö och information 
För att få grepp om hur personers tolkningar av omgivningens fysiska miljö påverkar hur de 
agerar har teorier om affordance, ”självförklarande” design studerats. För att underlätta 
individers tolkning av omgivningen eller påverka individer att agera på ett önskat sätt har 
behandlats, kan utöver fysisk design även information nyttjas. Därmed har människans 
process att ta emot information behandlats för att ge verktyg i hur information påverkar 
personer.  

2.4.1. Affordance 
Ett användbart begrepp inom design med fokus på användarens uppfattning av en 
produkt/tjänst är affordance. Detta begrepp är svåröversatt till svenska, men betyder 
ungefärligt ”självförklarande”. Då denna översättning ej duger tillfullo kommer den engelska 
termen att brukas i rapporten. Begreppet affordance myntades av psykologen Gibson 1979 då 
han använde det för att beskriva en handling som utifrån sin omgivning möjliggörs oberoende 
av individens förmåga att uppfatta möjligheten. Exempelvis anser Gibson att en stol kan vara 
sittbar, vilket då skulle vara affordance-attributet. Gibson menar att affordance är oberoende 
av individens kultur, sociala sammanhang och kunskap. Ett tillstånd av direkt uppfattning 
(direct perception) uppnås då både affordance, till exempel stolens sittbarhet och information 
som specificerar affordance, att stolen har en sittyta och ryggstöd, finns tillgängliga. Den 
direkta uppfattningen betyder att informationen i våra sinnesreceptorer är tillräckliga för att 
uppfatta någonting.  
 
Norman (1988) utvecklade begreppet affordance till att inbegripa både uppfattade och 
faktiska egenskaper hos ett objekt. Han menade att affordance ger tydliga ledtrådar till hur 
objektet ska hanteras, exempelvis myntspringor är smala och platta för att mynt ska läggas i 
och rattar är till för att vrida på. Genom att utnyttja affordance på rätt sätt kan användaren 
förstå hur saker ska användas bara genom att titta på dem utan ytterligare information. Enligt 
Norman (1988) spelar erfarenhet, kunskap och kultur hos individen in på hur affordance 
uppfattas. Han menar att utformningen även kan ge sken av uppfattningar om objektet som 
inte stämmer och att affordance-attributet hos ett objekt därmed kan verka både underlättande 
och försvårande beroende på hur det är utformat. Norman (1988) menar att människor 
behöver sätt att förstå produkter och tjänster på och vad olika alternativa handlingar skulle 
innebära. Människor söker enligt Norman efter ledtrådar för att använda objekt och det är 
designernas uppgift att förse dem med ledtrådar.   

2.4.2. Informationsutformning 
Enligt Wogalter et al (2002) är det viktigt att använda ett helhetssynsätt vid utformning av 
information och speciellt vid varningsinformation. Hänsyn bör tas till den kontext som 
varningen utfärdas i, dess design och placering samt den tänkta demografiska målgruppen. 
Människans varningsprocess ser enligt Wogalter et al(2002) ut som nedan. Denna process 
kallar Wogalter et al för Communication-Human Information Processing (C-HIP), där 
mottagaren genom en kanal får ett budskap från en källa. Hos mottagaren finns egenskaper 
som uppmärksamhet, förståelse, attityder och uppfattningar, motivation och beteende, vilka 
inverkar i mottagarens förståelse och reaktion på budskapet.  
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Figur 3. Wogalters et al:s mänskliga kommunikationsinformations process( 2002).  
 
Wogalter et al menar att det första kravet för en effektiv varning är att den observeras eller 
blir uppmärksammad. För en hög grad av uppmärksamhet behöver varningen särskilja sig från 
omgivningens visuella stimuli. Denna särskiljning ökar enligt Wogalter et al sannolikheten att 
personer läser, förstår, kommer ihåg och följer varningen. Särskiljningen kan åstadkommas 
genom text i stor och fet stil, stor kontrast, färg, kanter, symboler och specialeffekter som 
blinkande lampor. De menar att varningsbudskapet bör bestå av fyra delar. Ett signalord som 
attraherar uppmärksamhet, identifiering av risken, förklaring av konsekvensen av risken samt 
råd om hur risken undviks. Layouten och placeringen av varningen påverkar hur den tas emot 
och varningar som placeras nära en risk (i tid och rum) har visat sig vara mer effektiv. En 
bildsymbol ökar ihågkommandet av varningen, menar Wogalter et al. Symboler är extra 
viktiga för grupper som ej kan läsa den skriftliga varningen. Enligt Wogalter et al minskar 
effekten av uppmärksamhet av varningen om den påträffas ofta. Dock kan varningen trots att 
den inte medvetet uppmärksammas ges plats i arbetsminnet och därmed resultera i en 
medvetenhet om potentiella risker. (Wogalter et al, 2002) 

2.5. Sammanfattning 
För att kunna undersöka de risker och säkerhetsproblem som finns i plattformsmiljön behövs 
verktyg till hjälp att förstå miljön utifrån de som använder, arbetar vid samt utformar 
plattformen samt hur de samspelar med miljön. Individers uppfattning av risker påverkas av 
en rad situationsfaktorer, hur människans kognitiva uppfattningsmekanismer fungerar samt 
vilken attityd individen har till riskkällan. 
 
Verksamheter har ofta systematiska sätt att hantera risker genom riskanalys och värdering av 
risker. I analysen identifieras och skattas riskerna. Beslut om åtgärder fattas på grundval av 
denna riskvärdering och riskanalys.  
 
Vid utformning av objekt och information kan hänsyn till hur individer uppfattar objekt 
medföra en design som innebär att användaren nyttjar/hanterar objektet och informationen på 
det sätt designern tänkt att det ska användas.  
 
Genom de teoretiska begreppen såsom riskuppfattning, riskhantering, affordance och 
Människa-Teknik-Organisation, har verktyg för att analysera plattformsutformning ur ett 
helhetsperspektiv ställts upp och begreppen ska även ligga till stöd för utvecklingen av 
modellen för en säkrare plattformsmiljö. 
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3. Metodologiskt angreppssätt     

3.1. Inledning 
Då jag för första gången åkte med det franska höghastighetståget mellan Lyon och Paris blev 
jag helt imponerad av komforten och den korta restiden. Det var här mitt intresse för 
höghastighetståg tog sin början och jag började studera undersökningar om vilka möjligheter 
det finns för höghastighetståg i Sverige, något som är mycket aktuellt idag. Genom kontakt 
och samråd med den avdelning vid Banverket som arbetar inom detta område valde jag att 
utföra mitt examensarbete kring säkerheten i plattformsmiljön och relatera detta till hur 
plattformen skulle påverkas av denna nya bana.  
 
Genom att studera pågående järnvägsprojekt och dess säkerhetsarbete vad gäller 
plattformsutformningen har information skaffats om hur risker identifieras och värderas inom 
projektorganisationerna. Valet att genomföra studien i fallstudieform medförde att flertalet 
perspektiv kring plattformsutformning kunde belysas på djupet. Fallstudierna har 
kompletterats av inledande litteraturstudier kring hur risker uppfattas, hanteras samt hur 
plattformsdesign kan påverka risker. Även säkerhetsföreskrifter kring plattformsutformning 
har studerats i detta inledande skede. Därefter sätts fokus till de fem utvalda projekten vilka 
samtliga involverar om-/nybyggnad av plattform för att få en bild av hur riskhantering 
fungerar i praktiken. Genom intervjuer med projektpersonal engagerad i plattformsutformning 
och säkerhet samt tågpersonal har erfarenheter av säkerhetsrisker på plattformen fångats upp. 
Internationella järnvägsförvaltare har kontaktas för vidare information och hantering av risker 
kring plattformen, med betoning på hur höghastighetsbanor med tåg i hastigheter på över 
250km/h har behandlats. Slutligen har en modell för säkrare plattformsmiljö utvecklats utifrån 
analys av det insamlade materialet, och modellvalidering har skett genom expertvalidering. 
Då modellen är tänkt att användas för utvärdering av befintlig plattformsmiljö samt influera 
designutveckling av planerad dito, har den utformats i form av en checklista för att presentera 
resultatet på ett sätt som är lättillgängligt och är användbart vid utvärdering samt ger ett 
underlag för påverkan vid planering av plattformsutformning.  

3.2. Litteraturstudie 
I tidigt skede söktes information om krav på plattformsutformning, olyckor i plattformsmiljö 
samt hur riskhantering sker generellt för att få en grund till fortsatt arbete. Litteraturstudie 
kring utredningar som utförts inom området för risker vid plattformen har gjorts i syfte att ge 
insikt och överblick av dagens forskningsläge. För att få en bild av hur riskhanteringsarbete 
går till inom projekt på Banverket har Banverkets föreskrifter kring riskhantering studerats, 
samt dokument från Räddningsverket och dokument om myndigheters arbete för 
riskhantering.  

3.3. Fallstudier 
Enligt Yin (2003) kan fallstudier utföras av ett enskilt objekt eller som multipel fallstudie med 
flera objekt, där det sistnämnda har utförts i denna studie. En fördel med fallstudiemetoden är 
enligt Yin (2003) att den tillåter användning av flertalet källor, vilket medverkar till en mer 
heltäckande undersökning. I studien har ett antal relevanta projekt studerats utifrån de 
förstudier och järnvägsutredningar som utförts samt genom intervjuer med involverade 
personer för att utröna främst hur riskidentifiering och riskvärdering skett. Den av Yin (2003) 
beskrivna helhetsbilden skulle ha varit svår att uppnått med metoder såsom kvantitativa 
enkätundersökningar av resenärers/projektpersonals uppfattningar av plattformssäkerhet eller 
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antropologiska okulära studier av hur resenärer beter sig i plattformsmiljön. Merriam (1994) 
menar att urvalet av studerade objekt beror på det fall som ska studeras. I denna studie ska 
plattformssäkerhet analyseras och därmed har projekten som studerats valts utifrån att de har 
innehållt representativa egenskaper som påverkar plattformens design, samt att de är 
pågående projekt som speglar en aktuell riskhantering. Vid Botniabanan utmed 
Norrlandskusten kommer spåren trafikeras av tung godstrafik och persontåg med höga 
hastigheter och relativt få resenärer. Citybanan i Stockholm planeras få en annan typ av trafik 
som har lägre hastighet och saknar godstrafik. Resandeflödet vid Citybanan beräknas bli 
väldigt högt med ett mycket stort antal resenärer. Citybanan kommer få stationer och 
perronger under mark vilket innebär mer säkerhetsarbete än station i markplan. Även vid 
Malmö Centralstation byggs plattform under mark i projektet Citytunneln. Liksom Malmö 
Central har Uppsala Centralstation ett stort antal resenärer, dock är projektet av mindre storlek 
än Citytunneln. I det skånska projektet 50-11 Plattformar ligger plattformsutformningen i 
fokus, och är intressant ur den synvinkeln. Projektet kan ses som ett paraplyprojekt 
innehållande ombyggnation av 50 stationer. Projekten innefattar två olika typer av 
plattformar; underjordisk plattform samt plattform i marknivå. Då kunskap kring säkerhet i 
relation till plattformsutformning även finns utöver skriftlig dokumentation är det viktigt att ta 
del av denna kunskap genom kvalitativa intervjuer med involverad projektpersonal.  

3.4. Intervjuer  
En av de informationskanaler som Yin (2003) anser är viktigast inom fallstudier är intervjuer. 
Genom intervjuer med personer involverade i de studerade projekten fås ytterligare insikt i 
hur riskhanteringen skett och hur det gått till från riskidentifiering till riskåtgärder inom 
projekten. Inom projekten har personal ansvarig för säkerhet, detaljprojektering, arkitektur, 
samt riskanalys intervjuats. Utöver personal involverad i projekten har även personal som 
arbetar vid plattformen intervjuats för att ge en komplimenterande bild av 
säkerhetssituationen vid plattformen. Såväl lokförare som tågvärdar har därmed intervjuats. 
Intervjuer har skett genom e-mail, telefonsamtal och personliga möten. Enligt Tashakkori & 
Teddlie (1998) kan intervju användas i allt från en ostrukturerad, öppen, kvalitativ form till en 
mycket strukturerad, bestämd, kvantitativ form. I denna studie används en semistrukturerad 
intervjuform, som enligt Gillham(2008) innebär att respondenterna får liknande 
frågeställningar och att intervjuerna tar ungefär lika lång tid. Gillham menar att genom att 
innan intervjun ha utformat tydliga frågor, grupperat dem i ämneskategori samt placerat 
frågorna i narrativ följd fås ett bra stöd till intervjun. Den semistrukturerade intervjun anser 
Gillham(2008) vara särdeles viktig, då den delvis är flexibel och delvis strukturerad vilket 
leder till högkvalitativa data. Den semistrukturella intervjuformen lämpar sig väl i detta 
arbete, då viss flexibilitet måste till för att kunna följa upp projektens olika karaktär under 
intervjuns gång. Intervjuerna har varit strukturerade utefter ämnena frågorna berör, och 
samtliga personliga möten har varit cirka 40 minuter långa. Internationella kontakter har 
uppsökts dels genom Banverkets internationella kontakter inom säkerhetsområdet och även 
via de olika infrastrukturförvaltarna i de länder som studerats. Urval för internationella 
utredningar är att deras verksamhet inbegriper höghastighetsbana, och att kontakt har 
etablerats. Därmed har infrastrukturförvaltare inom det franska, tyska och nederländska 
järnvägsnätet varit involverade i studien. Internationella kontakter har främst skett via e-mail 
och i enstaka fall via telefon.  

3.5. Modellutveckling 
Modell för relevanta risker att beakta i plattformsmiljö har utvecklas i form av en checklista. 
Fördelen med att framställa modellen som en checklista, jämfört med abstrakta modeller, är 
att den blir enkel och tydlig att utläsa (Hillson, 2004). Då modellen är tänkt att användas som 
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stöd vid identifiering av säkerhetsproblem samt åtgärdsförslag är det av vikt att den är tydlig, 
varför en checklista passar väl in. Generellt sett kan checklistor även innebära vissa risker, om 
de ses som färdiga lösningar och används rakt av utan att användaren anpassar dem efter sin 
aktuella situation (Hillson, 2004). För att motverka dessa problem har en 
användarhandledning för checklistan utvecklats och de ingående elementen i checklistan 
beskrivs med tydliga motiveringar och exempel från de undersökta projekten. Även tydliga 
definitioner av använda begrepp ingående i checklistan är av vikt för att kunna sammanställa 
och jämföra risksituationer (Hillson, 2004). Val av modell föll på checklistan på grund av 
dess tydliga layout vilket medför att den är lättare att ta till sig än mer komplicerade eller 
abstrakta modeller.    
 
Checklistan tas fram med utgångspunkt i de säkerhetsrisker som identifieras i analys av det 
insamlade materialet. Genom att i analysen använda Rollenhagens(1995) perspektiv: 
samspelet mellan Människa, Teknik och Organisation (MTO), kan en bild av 
säkerhetsriskernas omgivande och påverkande faktorer ges. MTO-perspektivet ska tillämpas 
för att få insikt i hur riskbilden skapas och hanteras genom att identifiera hur människans 
beteende, tänkande och attityd interagerar med teknologins utformning och organisatoriska 
och kulturella sammanhang. Presentationen av checklistan innehåller oönskade händelser och 
dess konsekvenser, samt en forskningsbakgrund genom vilka säkerhetsproblematiken 
utmålas. Åtgärdsförslag beskrivs och exempel från de studerade projekten medverkar till en 
tydligare förståelse av problematik och hur den kan motverkas.  

3.6. Modellvalidering och modellutvärdering 
För att stärka modellens inre validitet, att den svarar för det den är tänkt att ge svar på och att 
detta överensstämmer med verkligheten, kan enligt Merriam (1994) en rad olika metoder 
användas för just fallstudier. Metoder som Merriam föreslår är Triangulering (att låta flera 
forskare granska resultatet i efterhand), Observation under längre tid, Horisontell granskning 
och kritik (genom att kollegor undersöker materialet under studiens pågående), Deltagande 
metod i forskningen (där respondenterna deltar i arbetet), samt Deltagarkontroll (där 
intervjupersonerna granskar modellen). I denna rapport har den sistnämnda metoden använts, 
då dessa intervjupersoner har stor kunskap och erfarenhet inom området, för att påvisa hög 
validitet av modellen. Ytterligare validering kommer från en utvärdering av hur väl modellen 
kan passa i olika sammanhang och hur väl det går att generalisera den, där experter inom 
området står för granskning och kritik. Reliabiliteten (att en studie med samma 
tillvägagångssätt skulle ge samma resultat) är beroende av metodbeskrivningen samt 
intervjusituation menar Merriam (1994). Eftersom både metodbeskrivningen och 
intervjumallarna i bilaga 2 anses utförliga, kan därmed en relativt hög reliabilitet uppnås. 

3.7. Källkritik 
Då personal från de ingående fallstudierna haft tydlig koppling till projekten bedöms därmed 
deras kompetens och information som trovärdig. Även övrig personal har ansetts vara 
tillförlitlig inom sina respektive arbetsområden. Vad gäller de projektdokument som använts 
som grund inom fallstudierna har dessa granskats av flertalet instanser varpå de anses 
tillförlitliga. Dock har en medvetenhet funnits om att projektens egna intressen har inverkat på 
projektdokumenten. Genom att välja pågående projekt inom järnvägen skönjs strävan efter att 
få en aktuell bild av riskhanteringen och plattformsutformningen. Trots den långa 
planeringsprocessen inom järnvägskonstruktion, påverkas och utvecklas säkerhetsdokument 
inom projekten i en kontinuerlig process, varpå de kan ses som aktuella.  
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4. Järnvägskonstruktion  
De projekt som studerats i denna rapport är alla pågående konstruktionsprojekt kopplade till 
Banverket, varför de (i olika grad beroende på projektets karaktär) innefattas av omfattande 
föreskrifter och lagar. Detta kapitel syftar till att ge en bild av hur järnvägskonstruktion sker i 
Sverige genom beskrivningar av hur den regleras. Kapitlet inleds med en bakgrund om 
Banverket, som är den myndighet som ansvarar för såväl utveckling av det svenska 
järnvägsnätet som säkerheten på plattformarna. Därefter följer en beskrivning av den 
planeringsprocess som byggande av ny järnväg inbäddas i. I det efterföljande stycket kopplas 
processen till hur riskhantering sköts inom Banverket. Slutligen presenteras de huvudsakliga 
regler som behandlar utformning av plattformen.  

4.1. Bakgrund om Banverket 
År 1856 öppnade den första järnvägen i Sverige för tågtrafik (Banverket f, 2009). Samma år 
startade även statliga järnvägar och Statens Järnvägar (SJ) grundades för att konstruera och 
ansvara för större järnvägssträckor. Vid avregleringen 1988 delades ansvaret upp mellan SJ 
och Banverket, där Banverkets roll är att ansvara för järnvägen, drift och förvaltning av 
spåranläggningar samt samordna järnvägstrafiken och utveckla järnvägssektorn medan SJ 
främst ansvarar för trafikutövning (Banverket g, 2009).  
 
Järnvägsnätet har expanderat sedan 1856 och består idag av ungefär 12 000 km spår (för bild 
över banorna se bilaga 1). Utmed dessa spår finns cirka 560 stationer eller hållplatser där 
resenärer kan stiga på/av tåg. Majoriteten av de större stationerna ägs och förvaltas av det 
statliga företaget Jernhusen och övriga stationer ägs av kommuner eller privata företag. På 
lokal nivå finns olika samarbeten mellan Banverket och kommunen vad gäller gång-
/cykelbroar och tunnlar samt andra anslutningsvägar till stationen. För perrongerna vid 
stationerna ansvarar Banverket, och det är även Banverket som ansvarar för säkerheten på 
dessa. (Banverket h, 2009) 
 
Banverket är sedan 2007 indelad i förvaltande enheter och producerande enheter. De 
förvaltande enheterna består av Generaldirektörens stab, Investeringsdivisionen, 
Leveransdivisionen samt stödfunktionerna Verksamhetsstöd, Samhälle och planering och 
Expert och utveckling. Inom de producerande enheterna ingår Järnvägsskolan, 
Materialservice samt Banverket ICT (som är både producerande och förvaltande). (Banverket 
k, 2009). Banverket Produktion skiljdes från Banverket i januari 2010 och blev ett statligt 
företag vid namn Infranord AB (Infranord, 2010).  
 
Banverkets arbetar enligt de statliga transportpolitiska mål som sätts upp av regeringen, som 
visar vilka områden som politiskt sätt prioriteras (Regeringen, 2009). De sex tidigare 
transportpolitiska delmålen har omformats till ett funktionsmål och ett hänsynsmål. 
Funktionsmålet syftar till ett tillgängligt och jämställt transportsystem och hänsynsmålet 
innebär att ingen ska dödas eller skadas allvarligt samt att mål för miljökvalitet och ökad hälsa 
ska uppnås (Banverket i, 2009). Banverket använder säkerhet som ett begrepp som innefattar 
såväl skydd mot brand och kriminalitet, som trafik- och informationssäkerhet (Banverket j, 
2009). 
 
Årligen dör cirka 80 personer på den svenska järnvägen och ungefär 20 personer skadas 
allvarligt. Av de olyckor som ej inkluderar personal inom järnvägstrafiken utgör självmord 
majoriteten av olyckorna, cirka 60 personer per år (Banverket k, 2009). Övriga olyckor är 
främst kopplade till plankorsningar, där personer inte uppmärksammar inkommande tåg då de 
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korsar järnvägen, eller obehörigt spårbeträdande där personer olagligt befunnit sig i 
spårområdet (Transportstyrelsen b, 2009). Enligt registrering i Banverkets avvikelsesystem 
SYNERGI är obehörigt spårbeträdande och respektlöshet för nedfällda bommar ett vanligt 
förekommande fenomen vid plattformarna. Flertalet olyckor har även inträffat då personer har 
ramlat ner från plattformen eller skadats vid på- eller avstigning (SYNERGI, 2009). En del av 
de olyckor som rapporterats vid påstigning har skett i samband med att personen varit 
försenad och därmed sprungit efter tåget och hoppas på i farten (SYNERGI, 2009).  
 
Banverket genomför flertalet åtgärder för att minska antalet omkomna och allvarligt skadade 
på järnvägen. Exempelvis sker satsningar på kameraövervakning och patrullering, staket och 
siktröjning vid spåren, samt skyltning, informationsarbete och samarbete med järnvägsföretag 
och forskning inom området suicid. (Banverket l, 2009) 

4.2. Planering av ny järnväg 
Processen kring Banverkets planering av ny järnväg är omfattande och sker i fyra steg (se 
figur 4 nedan). Som bilden visar leder processen steg för steg till en mer preciserad och 
detaljerad lösning. Processen styrs av de två författningarna Lagen om byggande av järnväg 
och Miljöbalken, vilka kräver att järnvägsbyggandet ska ske på ett sätt som innebär så liten 
påverkan för närboende och miljö som möjligt men ska uppfylla järnvägens ändamål inom en 
rimlig budget. Planeringen sker i en demokratisk process där allmänheten ska kunna säga sitt 
om bygget. (Banverket m, 2009) 
 

 
 
Figur 4. Banverkets planeringsprocess (Banverket m, 2009). 
 
Det första steget är idéstudien, där behov och underlag analyseras och nyttoeffekter tas upp. I 
den efterföljande förstudien studeras olika alternativ och samråd och remiss av kommuner, 
länsstyrelsen och trafikutövare sker. I mindre projekt kan förstudien direkt följas av 
järnvägsplan, men vid större projekt som måste tillåtlighetsprövas av regeringen sker en 
järnvägsutredning. I järnvägsutredningen utreds och utvärderas alternativen i detaljnivå även 
här i samråd, och ställs ut för påverkan från allmänheten. Till utredningen hör även en 
miljökonsekvensbeskrivning (MKB) som utförs i syfte att ge underlag för järnvägens 
påverkan på människors hälsa och miljön. I tillåtlighetsprövningen bedöms projektets av 
regeringen och om det godkänns kan utformningen av järnvägen beslutas mer i detalj i 
järnvägsplanen genom samarbete med kommunen och berörda parter. Planen och MKB ställs 
för allmänhetens påverkan och de inkomna synpunkterna besvaras av Banverket. Därefter 
fastställs den reviderade järnvägsplanen med MKB av Banverket och detaljprojektering kan 
ske. I detaljprojekteringen beskrivs hur entreprenören ska utföra arbetet i detalj, och då detta 
är klart kan bygget starta. (Banverket m, 2009) 

4.3. Riskhantering i Banverkets järnvägsplanering 
Inom Banverket arbetar man med riskhantering för att tillgodose både externa och interna 
krav på en säker och pålitlig infrastruktur och tågtrafikverksamhet. Som myndighet har 
Banverket ett externt krav på sig från regeringen att kontinuerligt utföra riskhantering. 
Banverkets syfte med riskhantering är att ”identifiera samt – på ett relevant och 
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kostnadseffektivt sätt – behandla de risker och sårbarheter, som kan påverka förutsättningarna 
att nå Banverkets mål”. Om förändringar (i form av tekniska, organisatoriska eller 
drift/underhållsmässiga förändringar) påverkar trafiksäkerheten ska riskanalys utföras och 
åtgärder ska därigenom tas fram för att hantera risken. (BVF 015, 2008) 
 
I de planeringssteg man arbetar efter vid byggande av ny järnväg inom Banverket ingår 
riskhantering på olika sätt som stöd i planeringen. Vid den inledande idéstudien görs en 
översiktlig riskidentifiering för att ta fram rimliga alternativ. Genom den efterföljande 
förstudien utförs en mer noggrann identifiering av risker. Riskskattningen och bedömningen 
av riskerna påverkar det beslut som fattas och lösningar med orimliga risker förs således ej 
vidare. Risker identifierade i möjliga alternativ hanteras i den fortsatta riskhanteringen. Under 
järnvägsutredningen kvantifieras de risker som tagits upp i förstudien och beslut om den 
lämpligaste lösningen fattas utifrån värdering av dessa risker. I järnvägsutredningen ingår 
även ekonomiska beräkningar av hur risker ska åtgärdas. Slutligen hanteras de identifierade 
riskerna i järnvägsplanen, där järnvägens konstruktion och geografiska lösning specificeras 
och de olika säkerhetsåtgärderna preciseras. I Miljökonsekvensbeskrivningen (MKB) 
behandlas de följder som projektet orsakar på människan, miljön och naturen och en 
riskanalys inom området utförs. Även säkerhetsåtgärder beskrivs i MKB.  
Inom Banverket ska riskhanteringen syfta till att enbart medvetna och väl övervägda risker 
skall tas och en låg acceptansnivå gentemot risker ska hållas. Det finns olika typer av 
riskanalysmetoder och behovet avgör vilken metod som ska användas samt vilken detaljnivå 
den ska utföras på och dess omfattning. (Banverket e, 2009) 

4.4.  Regler för plattformsutformning 
Samtliga projekt som uppförs inom det svenska järnvägsnätet måste förhålla sig till de 
nationella lagar, förordningar och myndighetsföreskrifter som fastställs av regeringen, 
riksdagen respektive tillsynsmyndigheten Transportstyrelsen, vilka behandlar säkerhet och 
byggnation av järnväg. Dessutom har harmoniserande standarder från europeiska 
kommissionen införts i Sverige. (Transportstyrelsen a, 2009)    
 
För plattformen finns utöver ovan nämnda bestämmelser även detaljerade standarder och 
föreskrifter utvecklade av Banverket. Banverket är den statliga myndighet som ansvarar för 
säkerheten på plattformarna och har arbetat fram standarder (BVS) och föreskrifter (BVF), 
vilka måste följas vid byggnation av järnvägsinfrastruktur. Det finns även handböcker (BVH) 
innehåller råd och anvisningar som används då det speciellt påpekas inför projektet. 
(Södergren, 170909) 
 
Det styrande dokument som specifikt behandlar plattformsutformning är framför allt 
Banverkets föreskrift Plattformar och Lastkajer (BVF 586.26). Föreskriften omfattar främst 
plattformsbredd och höjd samt placering av plattform i kurva. Bredden ska enligt föreskriften 
bero på största tillåtna hastighet, antal resande, gångutrymme för resande, eventuell 
trucktrafik samt förekomst av föremål (trapphus, väntkur etc.) på plattformen. Höjden på 
plattformen regleras till tre olika nivåer, låg, mellan och hög, där mellanläget är utgångspunk 
(BVF 586.26). Plattformen får ej passeras i hastigheter över 240km/h, och varningssignaler 
måste finnas vid de perronger tågpassage sker i över 200km/h (BVF 586.26). Andra 
dokument reglerar trafikinformationen till resenärerna, där riktlinjer ställs på layout, 
placering, omfattning och typ av fast och dynamisk trafikinformation (BVS 728).  
 
På internationell nivå finns gemensamma europeiska standarder som syftar till att utveckla ett 
kompatibelt järnvägsnät inom Europa. Dessa standarder kallas Teknisk Specifikation för 
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Driftskompabilitet (TSD). I TSD behandlas plattformshöjd och längd, och 
hastighetsbegränsningen förbi plattform sätts till 250km/h (TSD 2008/217/EG). 
Plattformsbredden bestäms av ett fritt utrymme mellan hinder och plattformskanten, utrymme 
för kollisionsfri på/avstigning, utrymme för ombordstigningsutrustning för funktionshindrade 
samt det riskområde (i Sverige kallat skyddszon) vid plattformskant som ej bör beträdas då 
aerodynamiska effekter kan uppstå där vid tågpassage (TSD 2008/217/EG). I de TSD som 
avser stationstillträde för funktionshindrade specificeras krav på utformning av rulltrappor, 
hissar, ramper och ledstänger (TSD 2008/164/EG). Däri specificeras även visuell och taktil 
markering av riskområdet från plattformskanten och in, vilket bland annat ska markeras med 
en yta i kontrasterande färg (TSD 2008/164/EG).  
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5. Studerade projekt 
Genom att studera hur riskhantering och plattformsutformning i ett antal pågående 
infrastrukturprojekt, samt hur dessa arbetsmoment är relaterade kan insikt ges i hur 
säkerhetsarbete sker. Projekten har valts utifrån förutsättning att spegla plattformsutformning 
av olika karaktär, bland annat i stora projekt (Citybanan, Botniabanan och Citytunneln) och i 
projekt av lägre komplexitet och storlek (Uppsala Centralstation och 50-11 Plattformar). 
Kapitlet inleds med en introduktion av de undersökta projekten, där de beskrivs i korthet. 
Därefter presenteras en djupare bild av respektive projekt kopplat till det riskhanteringsarbete 
som utförts inom projekten avseende plattformssäkerhet.   

5.1. Introduktion till studerade projekt 
Detta stycke syftar till att presentera en bakgrund till de projekt som ingått i studien. Nedan 
beskrivs kort projekten Citybanan i Stockholm, Botniabanan utmed Norrlandskusten, Uppsala 
Bangård och resecentrum, Citytunneln i Malmö samt projektet 50-11 Plattformar i Skåne. 
 

  
Figur 5. Sträckning för Citybanan i Stockholm  Figur 6. Perrong med  
(Banverket n, 2009)  plattformsavskiljande dörrar, Citybanan 

(Banverket o, 2009) 

5.1.1. Citybanan 
I Stockholm finns ett stort behov av att öka spårkapaciteten genom de centrala delarna i 
staden som idag, liksom år 1871, enbart har två spår. Citybanan är ett projekt som ska öka 
spårkapaciteten genom två nya spår mellan Årsta – Stockholm Södra samt en 
pendeltågstunnel från Tomteboda till Årstabroarnas fäste (Banverket n, 2009). Banverket är 
huvudfinansiär av projektet och ansvarar för planering, projektering samt byggnation. 

Station 
Odenplan 

Stockholm 
Centralstation 

Station 
City 

Stockholm 
Södra  

http://www.banverket.se/
http://www.banverket.se/
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Medfinansiärer är Stockholms Stad och Stockholms Läns Landsting, där landstinget genom 
arbetsgrupper från Storstockholms Lokaltrafik (SL) medverkar i utformningen av stationerna. 
Citybanan är planerad att till färdigställandet år 2017 fördubbla tågtrafikkapaciteten genom 
Stockholm. Byggnation av två nya stationer under marknivå, station Odenplan och station 
City, ingår i projektet varav den senare blir en knutpunkt för tunnelbana, buss och tåg. 
Dessutom innefattas Citybanan av en redan existerande station, Stockholm Södra (se figur 5 
ovan). De två undermarkstationerna planeras få glasväggar som avskiljer plattformen från 
spåren (se figur 6 ovan till höger). Glasdörrarna öppnas då tåg står inne vid plattformen och är 
ett led i att minska dålig luft, buller och olycksrisk (Storstockholms Lokaltrafik, 2009). 
Citybanan blir därmed en högtrafikerad bana med mycket stora passagerarvolymer, speciellt 
vid stationerna Odenplan och City, enligt Silver (071009). 
 

 
Figur 7. Botniabanans sträckning (Botniabanan c, 2009 ) 

5.1.2. Botniabanan 
För att bygga bort de problem med kapacitetsbrist som finns på den norra stambanan och 
därmed underlätta för person- och godstrafik byggs nu ny enkelspårig järnväg mellan Umeå 
och Nyland (vid Kramfors) via Örnsköldsvik (se figur 7 ovan). Botniabanan binder därmed 
samma ett antal viktiga städer utmed Norrlandskusten och banan sträcker sig flera kommuner 
(Botniabanan a, 2009). Projektet genomförs genom det statliga bolaget Botniabanan AB, där 
staten äger 91% och de fyra kommunerna Kramfors, Nordmaling, Umeå samt Örnsköldsvik 
äger de resterande procenten. I projektet ingår om- och nybyggnation av sju stationer 
(Botniabanan b, 2009). För varje plattform har avtal tecknats på detaljnivå med den kommun 
som plattformen tillhör, avseende ansvarsområde vid plattformen (Eklund, 061109). Med 
Botniabanans nya belastningsdimensionering kommer godstågens kapacitet kunna öka med ca 
40% jämfört med tidigare och den rakare banan medför högre hastigheter och kortare restid 

http://www.botniabanan.se/
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för både gods och persontrafik (Botniabanan b, 2009). Botniabanan blir en lågtrafikerad bana 
med ungefär 48 tåg per dygn som trafikeras av ungefärligt lika stora delar godståg som 
persontåg (Eklund, 061109). Den största tillåtna hastigheten förbi de två större stationerna 
Umeå Östra och Örnsköldsvik kommer ligga på 90km/h, medan tåg kommer kunna passera i 
upp till 240 km/h vid de mindre stationerna (Mosesson, 061109).  
 
 

 
 
Figur 8. Uppsala Personbangård (Fritt efter Uppsala Resecentrum, 2010) 
 

5.1.3. Uppsala Bangård och Resecentrum 
Då trafikvolymerna vid Uppsala Centralstation har ökat och antas fortsätta öka behövdes nya 
lösningar för att klara den ökande tågtrafiken. Bangården byggs nu om med ny spårgeometri 
och fem nya plattformar. Dessutom byggs centralpassagen, en gång- och cykeltunnel(GC-
tunnel) under spåren som leder upp till plattformarna(se figur 8 ovan). GC-tunneln är ett 
säkrare alternativ till den järnvägsövergång som finns idag där resenärer korsar spåren för att 
ta sig till plattformarna. Denna järnvägsövergång kommer att tas bort. Tunneln ska även 
minska den fysiska barriär mellan de östra och västra delarna av staden som järnvägen utgör. 
Projektet är ett samarbete mellan Banverket, Uppsala Kommun och Jernhusen, där Banverket 
ansvarar för ombyggnationen av bangården samt centralpassagen i norr och anslutning till 
plattformarna söder ifrån. (Banverket p, 2009)  
 

5.1.4. Citytunneln 
Citytunneln i Malmö är ett projekt som byggs för att avlasta kontinentalbanan, öka 
kapaciteten och förbättra kommunikationen över Öresund inför det förväntade framtida 
transportbehovet i regionen(Banverket q, 2009). Projektet som först drevs av 
Citytunnelkonsortiet (ett avtal mellan Banverket, SJ, Malmö kommun och Region Skåne) 
övertogs av Banverket 2002 som ensam ägare, och de övriga kvarstår som medfinansiärer 

Stationshus Centralpassagen 
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Uppgång till 
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(Citytunnel a, 2009). Malmö Central byggs om från slutdestinationsstation, så kallad 
säckstation, till en genomfartsstation som knyter samman spår från norra Malmö med spår till 
Ystad, Trelleborg och Köpenhamn. Tunneln kommer löpa under centrala Malmö (se figur 9 
nedan) med nya undermarkstationer vid Triangeln och Malmö Central Nedre (se figur 10 
nedan) samt en station i marknivå vid Hyllie (Banverket q, 2009). Tunneln kommer enbart att 
trafikeras av persontrafik vilket ökar säkerheten då varken godstrafik eller trafik med farligt 
gods kommer passera genom tunneln (Citytunneln b, 2009). Station Malmö Central Nedre får 
fyra spår med två mellanliggande plattformar, medan station Triangeln konstrueras med två 
spår och en plattform. Stationen belägen ovan mark i Hyllie planeras med fyra spår och två 
mellanliggande plattformar, för att utnyttja kapaciteten i tunneln på bästa sätt med de fyra 
spåren så att flaskhalsar vid tunnelns slut inte skapas (Banverket q, 2009).  
 

    
Figur 9, till vänster.  Citytunnelns sträckning genom Malmö. Figur 10, till höger. Malmö 
Central Nedre med plattformskant, under konstruktion. (Banverket q (2009) respektive 
Citytunneln c ( 2009)).  

5.1.5. 50-11 Plattformar 
Projektet 50-11 Plattformar utförs i syfte att förlänga 50 plattformar i Skåneregionen för att 
passa de nya, längre tåg som införs av Skånetrafiken. De nya tågen är dubbelt så långa som de 
tåg som tidigare trafikerade spåren för att på så sätt kunna lösa brist på kapacitet som finns på 
flera ställen utmed det skånska järnvägsnätet. Dessutom ska plattformarna handikappanpassas 
i enlighet med internationella standarder. För förlängning/ombyggnation av plattformarna 
ansvarar Banverket, medan Skånetrafiken anlägger plattformsutrustningen 
(informationsskyltar och väderskydd) och potentiella åtgärder inom plattformområdet utför i 
samarbete med kommunerna. (Banverket r, 2009)  
 
Tågtrafiken i regionen håller på de flesta håll inga höga hastigheter, till följd av de många 
stopp som pendlarstationerna på banan bjuder på (Merkenius, 271109). De nya plattformarna 
byggs på ett nytt sätt jämfört med vad som är brukligt i Sverige. Genom att konstruera 
plattformarna med prefabricerade betongblock istället för platsgjuten betong minskar 
trafikstörningen i byggskedet (Film från Banverket s, 2010). 
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5.2. Riskhantering i projekten 
Projekten beskrivs nedan med utgångspunkt i de olika steg i riskhanteringen som framhållits i 
tidigare stycken nämligen riskidentifiering, riskskattning och riskvärdering, samt 
implementering av dessa i plattformsutformningen.  

5.2.1. Citybanan 

5.2.1.1. Riskidentifiering 

Det övergripande målet för personsäkerhet för resenär på citybanan är att det ska vara minst 
lika säkert vid Citybanan som vid den befintliga stambanan (Magnusson, 2005). I den 
inledande förstudien medförde Citybanan en minskad belastning på Centralstationen i 
Stockholm (vilket visades genom simuleringar av det förväntade ökade resenärsflödet vid T-
centralen fram till 2015, där nollalternativet medförde en av resenärer helt blockerad T-central 
i rusningstid) och även en minskad risk för resenären då godstransport (av exempelvis farligt 
gods) ej kommer trafikera banan (Förstudie, 2002).  
 
I järnvägsutredningen för Citybanan identifierades ett antal personrisker översiktligt, såsom 
urspårning av tåg, personer som kläms eller blir påkörda, personöverfall, brand i tåg samt 
explosion eller brand i station undermark. Den risk som enligt järnvägsutredningen anses vara 
viktigast att ta hänsyn till på grund av de stora konsekvenserna är brandrisken. 
(Järnvägsutredning, 2003)  
 
I den första riskanalysen från 2005 identifierades de två större riskkategorierna Brand och 
Fallolyckor genom att ta del av Stockholm Lokaltrafiks (SL) olycksstatistik under en 
sjuårsperiod samt Banverkets egen statistik. Sabotage ansågs vara en händelse som inte var 
specifik för Citybanan, och behandlades därmed inte. Ej heller ansågs tillräckliga motiv finnas 
för att inkludera framförhopp (personer som tar sitt liv genom att hoppa framför tåget). Risker 
kring terrorism har undersökts till viss del, men de risker som studerats närmare har varit 
Brand och Fallolyckor. Inom brand har initierande händelser såsom inkommande tåg och 
anlagd brand i papperskorg tagits upp och brand i rulltrappa har studerats specifikt. Inom 
fallolyckor har olika händelser identifierats, såsom ramla vid på/avstigning eller falla ned på 
spåret. (Wänglund, 201009)  
 
Införandet av Plattformsavskiljande väggar (PFA), främst för att höja tunnelrummets 
luftkvalitet, medförde att förutsättningarna för den tidigare riskanalysen förändrades och en 
reviderad dito utfördes. Analysen är för år 2030 för de två nya undermarkstationerna som 
ingår i Citybanan, det vill säga station City och Odenplan. Utöver bränder behandlas i den 
reviderade riskanalysen även personolyckor vid påkörningar och övriga olyckor där 
fallolyckor och klämolyckor ingår. För kategorin brandolyckor undersöks brand i tåg och i 
affärer samt brand i stationens infrastruktur liksom bränder i skräp/papperskorgar. Övriga 
moment som ej ingår i analysen är sabotage, översvämning samt överfall. De fysiska områden 
där personolyckor kan uppstå inom stationsområdet är i mellanplan, biljetthallar, plattformar 
samt i rulltrappor som leder till dessa platser. (Modig & Hult, 2009)  

5.2.1.2. Riskskattning och riskvärdering 

I Citybananprojektet har ambitionsnivåer för tolerabla risknivåer i driftskedet tagits fram för 
att kunna värdera riskerna mot dessa riktlinjer. Befintliga ambitionsnivåer fanns för tunnlar 
men ej för undermarkstationer. Då antalet resenärer, trafikintensitet, trafikslag och antal 
tredjemän som befinner sig i anslutning till en konventionell järnvägstunnel skiljer sig 
markant från situationen i Citybanan utvecklades nya ambitionsnivåer. Ambitionsnivån för 
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personrisk för resenär presenteras som en kurva i ett diagram med sannolikhet på y-axeln och 
antal döda på x-axeln. Dessa ambitionsnivåer begränsas ytterst av ekonomi genom Lagen om 
byggande av järnväg. Generellt har beräkningar och bedömningar i säkerhetsarbetet varit 
konservativa för att nå en hög säkerhetsnivå (Magnusson, 2005) 
 
I den reviderade riskanalysen för Citybanan utreddes de olika olyckstyperna genom en 
kvantitativ fastställande av olyckornas frekvenser och sannolikheter, och en kvalitativ 
värdering utfördes för att skatta de olika brandolyckornas konsekvenser. Därefter värderades 
riskerna mot de riktlinjer och ambitionsnivåer som är satta inom projektet. Olyckor orsakade 
av brand redovisas i ett händelseträd (som är en logisk beskrivning av händelseförloppet som 
genom förgreningar visar händelsers orsak och verkan). Genom workshop med involverade 
personer i projektet beräknades och skattades konsekvenserna av de sluthändelser som fanns 
med i händelseträdet för brand. I denna arbetsgrupp fanns även räddningsverket med, utöver 
involverade personer från Citybanan säkerhetsarbete. (Wänglund, 021209)  
 
I resultatet för Citybanans reviderade riskanalys visas att de teoretiskt mest frekventa 
olyckorna är övriga olyckor (fall, klämning i dörr, etc.) där konsekvenserna är små och där 
samtliga olyckor leder till skadade av typ lindrigt skadad eller i ett fall av tio, allvarligt 
skadad. Ingen beräknas omkomma i denna typ av olycka. Den näst vanligaste olyckstypen är 
brand i infrastruktur och konsekvenserna kan beskrivas i antal olyckor som medför omkomna 
eller skadade. Brand i infrastrukturen kategoriseras i analysen som plattformsbrand, 
rulltrapps-/hissbrand samt brand i teknikutrymmen. Dessa bränder beräknas inträffa en gång 
per år per station. För stationerna Odenplan och City ligger andelen brandolyckor i 
infrastrukturen som medför att personer omkommer på 0.01% respektive 0.03%.  
Plattformsbrand relateras till det förväntade antalet bränder i skräp/papperskorgar eller i 
bagage eller godisautomater. Frekvensen för bränder på plattformar beräknas till 0,76 per år 
per station och storleken på branden antas vara begränsad då tillgång på brännbart material är 
begränsat. De övriga typerna av bränder, det vill säga brand i butik eller tågbrand vid station 
beräknas enligt analysen inträffa mycket mer sällan. Personpåkörningar beräknas vid 
stationerna Odenplan och City ske 0,0016 respektive 0,005 gånger per år med PFA installerat. 
Utgången vid personpåkörningar beräknas i samtliga fall vara att personen omkommer. 
(Modig & Hult, 2009) 

5.2.1.3. Implementering av riskanalys och värdering 

Utifrån ställda ambitionsnivåer och utförda riskanalyserna har krav på Citybanan ställts 
genom utformandet av dokumenten ”Säkerhetskoncept- Drift” och ”Säkerhet i tekniska 
system och funktioner” (SITS). Dokumenten innehåller de styrande säkerhetskrav som ställs 
på systemet. Områden som berörs är bland annat belysning, möjliga händelser, vart det i de 
olika systemen kan uppstå fel, typer av skador och typer av systemfel, utrymningsvägar, 
brandskydd, informationssystem samt telefoni etc. Kraven finns även i en kravdatabas och 
alla inblandade entreprenörer inom Citybananprojektets delprojekt ska ta del av och uppfylla 
dessa krav. Ansvarig för Brand och Personsäkerhet får in ritningar från entreprenörerna och 
granskar dessa och godkänner dem i en iterativ process. (Silver, 071009) 
 
Med utgångspunkt i de simuleringar av resenärsflöde (som genomförts av främst SLs 
befintliga plattformar) har åtgärder föreslagits. Då Citybanans plattformar kommer anläggas 
en nivå under SLs tunnelbaneplattformar, kommer alltså trängsel på befintliga 
tunnelbaneplattformar påverkas av såväl resenärsflöde nerifrån Citybanan som uppifrån 
marknivå. Åtgärder vad gäller mycket stor trängsel på tunnelbanans plattformar, exempelvis 
till följd av förseningar eller inställda tåg, är att rulltrappan i riktning ner mot plattformen ska 
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stängas av som en driftsåtgärd. Detta för att ytterligare personer ska förhindras att ta sig ner 
till plattformen. (Wänglund, 201009) 
 
Citybanan är utformad för att klara självutrymning vid olycka, det vill säga att en utrymning 
av stationer utan hjälp av räddningstjänsten ska vara möjlig utan att kritiska omständigheter 
uppstår. Brandbelastningen, alltså den mängd värme som kan utvecklas på platsen, ses som 
relativt begränsad på stationerna inom Citybanan och anses därmed ej påverkar 
personsäkerheten. Dock ska installationer konstrueras så att de är svårantändliga och 
obehöriga personer ska nekas tillträde till stationerna. System för brandgasventilation och 
brandavskiljning vid plattformsuppgångarna ska även de medverka till en säker 
självutrymning. Samtliga förbindelsegångar ska vara rökavskilda från plattformen. 
(Järnvägsplan, 2007) 
 
För att resenärer ska uppleva Citybanans stationsmiljö som ljus, trygg och säker vid alla tider 
på dygnet ska den utformas med dagsljusinsläpp där möjligheter finns samt höga hallar. De 
förbindelsevägar som finns från plattformen ska i så stor utsträckning som möjligt vara korta 
och raka samt välskyltade och överblickbara. Ytterligare en del i säkerhetshöjande åtgärder är 
övervakningssystem, som ska motverka sabotage och kriminella övergrepp.  (Järnvägsplan, 
2007) 
 
I Citybananprojektet har införandet av plattformsavskiljande väggar haft inverkan på de risker 
som identifierats i projektet, menar Modig & Hult (2009). Denna lösning berodde enligt dem i 
första hand på krav om en bättre luftkvalitet nere i undermarkstation, men påverkade även 
andra säkerhetsområden. Dels påverkas spridning av brand genom att väggarna i viss mån 
hindrar brand och rökgaser från spåret till plattformen och utrymningsvägarna, enligt Modig 
& Hult. De anser att plattformsväggarna även medför att olyckor där personer faller ner på 
spåret motverkas och överfallsrisker då personer gömmer sig i tunnelns mynning förhindras. 
Kritik mot de plattformsavskiljande väggarna är att kostnaden för denna säkerhetshöjande 
åtgärd inte når upp till nyttan, och att resurser skulle läggas på ett mer riskfyllt arbetsområde 
såsom plankorsningar, menar Rydell (141009).  
 

5.2.2. Botniabanan 

5.2.2.1. Riskidentifiering 

Botniabanan har delats upp i ett antal delsträckor och järnvägsutredningar har genomförts 
separat för dessa etapper och även järnvägsplanerna är upprättade för respektive etapp. I 
järnvägsutredningarna har riskanalys utförts för att kunna jämföra de olika alternativen som 
ingår i utredningen (Botniabanan ,2009). I de efterföljande Järnvägsplanerna har översiktliga 
riskanalyser utförts enligt den MIR-modell (Modul för Inventering av Risker) utvecklades och 
modifierades för att kunna användas för analyser av Botniabanan. Metoden utgår ifrån 
standardiserade checklistor och riskerna bedöms utifrån relevans snarare än kvantitativa 
beräkningar av riskers storlek. Riskidentifieringsarbetet utgår från den katalog av 
huvudgrupper av oönskade händelser som består av Kollaps av konstruktion, Ras och skred, 
Vattengenombrott, Kemikalieutsläpp, Explosion eller brand, Trafikolyckor och fel i 
trafikstyrning, Sabotage, Meteorologiska fenomen, Vibrationer, Ändringar av 
grundvattenytans läge samt Övrigt (Hult, 2000b).  
  
Ett säkerhetsproblem som uppmärksammats i anslutning till plattformsmiljön är spårspring, 
enligt Järnvägsplan Stöcke- Centrala Umeå (2004). Övriga risker som kan uppstå är brand i 
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exempelvis tåg invid plattformen, där samarbete med räddningstjänsten avseende bland annat 
insatsvägar har behandlats i ett särskilt säkerhetsdokument (Säkerhetskoncept för driftskedet, 
2001).  
 
I projektet har man främst använt sidoplattformar, då de passar med antal spår. Dock 
planerades mittplattform i Nordmaling enligt Banverkets järnvägsutredning. Mittplattformen 
är enligt Eklund (061109) mindre säker, då resenären tvingas dela uppmärksamheten åt fler 
håll än vid sidoplattformen. Då järnvägsutredningen skett innan Botniabanan AB gått in i 
projektet, hade de inom projektet begränsade möjligheter att förändra detta beslut. Vid 
mittplattformen i Nordmaling passerar tåg i hög hastighet förbi på det ena spåret, vilket kan 
utgöra en riskfylld situation för väntande resenärer. Eklund (061109) menar att då 
Botniabanan på de flesta ställen är enkelspårig tvingas förbigående tåg (både gods och 
persontåg) passera plattformen, vilket kan leda till farliga situationer. Inom projektet har de 
mellanliggande stationerna diskuterats ur säkerhetssynpunkt just med tanke på banans låga 
trafiktäthet och höga tåghastigheter påpekar Mosesson (061109). Speciellt har situationer 
diskuterats där tåg i hög hastighet passerar plattform där resenärer väntar, samt risker att 
plattformsmiljön ses som en lekmiljö exempelvis vid Husum där stationen ligger i anslutning 
till bostadsområde, enligt Mosesson(061109). En annan risk som uppmärksammats är enligt 
Mosesson (061109) plattformsluttningen som om den lutas med regndränering ner mot spåret 
även kan medföra risk för att personer eller objekt rullar ner på spåren. Då resenärer ska 
kunna ta med sig cykeln på tåget, kan risken för trängselproblem på plattformar öka, speciellt 
vid plattformar där antalet resenärer är stort såsom i Umeå, menar Eklund (061109). Vid snö, 
frost eller otillräckligt underhåll kan halkrisk uppstå på plattformen menar Granberg 
(021109). Snö och slask kan även skymma de taktila och visuella skyddsmarkeringar som 
finns på plattformen, varpå fallrisken ökar för både funktionshindrade och icke 
funktionshindrade resenärer påpekar Granberg (021109).  
 
Eklund menar att säkerhetsrisker kan uppstå om det inte finns ett kontinuerligt samarbete med 
de ingående kommunerna samt tydliga avtal om vart ansvarsgränsen går. Utan samarbete och 
tydliga gränssnitt kan problem med exempelvis ojämna ytor på plattformen skapas (då asfalt 
som lagts av projektorganisationen behövt rivas upp för kommunens egen kanalisation för 
belysning av plattform, vilket kan resultera i ojämn asfaltyta). (Eklund, 061109) 

5.2.2.2. Riskskattning och riskvärdering 

För utvärdering av de ingående riskanalyserna beskrivs de säkerhetsmål som ska uppfyllas 
inom projektet i säkerhetspolicyn. Enligt de översiktiga målen ska säkerheten för 
tågpassagerare vara högre vid Botniabanan än vid stambanan. Individrisken för tredje part 
(personer som bor eller vistas vid järnvägen) ska inte öka i och med Botniabanan, utan 
säkerheten ska vara minst lika hög eller högre. (Säkerhetskoncept för driftskedet, 2001) 
 
I järnvägsplanerna har metoden Modul för Inventering av Risker (MIR) använts vid 
riskanalysutförandet. Riskerna identifieras och värderades utifrån relevanskriterier utställda i 
MIR-modulen. Bedömningen resulterade i en sammanställning av möjliga, relevanta åtgärder 
i dokumentet Program för säkerhet. Riskerna analyserades utifrån relevans av oönskad 
händelse och relevans av dess konsekvens. Relevansen för oönskade händelser bedömdes 
liksom konsekvenserna, i en fyrgradig skala beroende på hur stor sannolikheten är att de 
inträffar vid Botniabanan och hur viktigt det är att ta hänsyn till denna potentiella. (Hult, 
2000b) 
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Enligt järnvägsplanen kan skarpa horisontella radier och stor lutning i spåret, som vid 
Örnsköldsvik station, medföra risker för trafikolyckor i form av urspårning och kollision 
(Järnvägsplan Gålnäs-Arnäsvall, 2001). I riskanalysen där Umeå Östra Station ingår 
bedömdes risken för kollaps av konstruktion få stora konsekvensen på stationsområdet då det 
är en folktät plats med mycket människor (Tekniskt PM Säkerhet, 2003). Relevansen för 
denna typ av händelse bedömdes därmed vara stor (Tekniskt PM Säkerhet, 2003). Vad gäller 
risker vid olyckor i samband med spårspring vid Umeås plattformsmiljö ska dessa studeras 
närmare inom ett år efter banans öppnande, och bedöms därmed ej närmare i järnvägsplanen 
(Järnvägsplan Stöcke- Centrala Umeå, 2004). De händelser som omfattas av sabotage, 
överfall och skadegörelse (inklusive barns lek vid järnvägen) ska följas upp och åtgärder väljs 
vid projektering (Säkerhetskoncept för driftskedet, 2001).   
 
Den halkrisk som kan uppstå på plattformen vid snö och frost, eller till följd av otillräckligt 
underhåll, har ej bedömts inom projektets ramar, då denna del ej ansetts ingå i Botniabanans 
uppdrag enligt Granberg (021109).  

5.2.2.3. Implementering av riskanalys och värdering 

I säkerhetsarbetet inom Botniabanan har ett flertal säkerhetsdokument tagits fram. Med 
utgångspunkt i det styrande Program för säkerhet som utvecklats för Botniabanan, har 
dokument för mer specifika områden såsom tunnlar, broar, person- och godståg arbetats fram. 
Generella åtgärder för bland annat plattformar har behandlats i det styrande dokumentet 
Säkerhetskoncept för driftskedet. Där påpekas att järnvägsbanans plattformar är konstruerade 
för maximala passerande tåg i hastigheter upp till 240km/h, och att framtida höjningar av 
hastighet därmed måste komplimenteras med lösningar som ökar säkerheten. (Järnvägsplan 
Nyland- Offersjön, 2001). Dokumentet stöds av de riskanalyser som ingått i projektet och 
revideras kontinuerligt för att upprätthålla aktualitet. Utifrån riskanalyserna i järnvägsplanerna 
upprättades program för säkerhet för respektive järnvägsplan. Dessa program innehåller 
åtgärdsförslag som ska minska säkerhetsriskerna.(Säkerhetskoncept för driftskedet, 2001) 
 
De problem som orsakas av skarp spårradie och stor lutning vid Örnsköldsvik station ska 
motverkas genom skyddsräler, om dessa efter utredning anses åtgärda problemet 
(Järnvägsplan Gålnäs – Arnäs, 2001).  
 
Genom att konstruera plattformen med lutning från plattformskanten och inåt motverkas 
risken att personer eller bagage på plattformen glider ner mot spåren (Eklund , 061109). 
För att minska riskerna med spårspring i plattformsmiljön ska information om 
plattformssäkerheten ges till verksamheter belägna i närheten av stationen, exempelvis skolor. 
Uppföljande studier om spårspringet ska leda till säkerhetsåtgärder, om det anses vara 
relevant. (Järnvägsplan Stöcke- Centrala Umeå, 2004). För att ytterligare minska risken att 
människor befinner sig på spårområdet ska sådana riskområden stängslas (Säkerhetskoncept 
för driftskede, 2001). Överfallsrisker och risker då barn nyttjar plattformsmiljön som lekplats 
ska även de minskas genom stängsling, men också övervaktning via kamera eller patrullering, 
där åtgärderna väljs vid projekteringen (Säkerhetskoncept för driftskede, 2001). De 
varningssignaler som ska göra resenärer uppmärksamma på passerande tåg ska motverka 
risker vid tågpassage i hög hastighet menar Eklund (061109). För att underlätta 
räddningsinsatsers tillträde till plattformen finns ramper och räddningsvägar från plattformens 
ena kortsida. Räddningsvägen ska i första hand ej korsa spåret, för att minska säkerhetsrisker 
med kollision och framkomlighet, enligt Eklund (061109).  
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I syfte att motverka halkrisken på perrongen har Banverket Leverans genom Granberg velat 
införa plattformsuppvärmare, och kan genom finans från Banverket införa uppvärmare vid de 
två stationerna Umeå Östra och Umeå Central, då dessa är stationer med mycket resenärer. 
(Granberg, 021109) 

5.2.3. Uppsala Bangård 

5.2.3.1. Riskidentifiering 

Risker vid Uppsala Centralstation har översiktligt identifierats i järnvägsplanen. De 
personrisker som identifierats i befintlig plattformsmiljö är olyckor som orsakas av korsande 
trafik vid järnvägsövergången (Järnvägsplan, 2000). Hjalmarsson (271009) menar att 
stressade personer kryper under de nedfällda bommarna trots varningssignaler. Detta olovliga 
spårkorsande sker så gott som dagligen i Uppsala anser Svedebo (041109). Andra risker som 
nämns i järnvägsplanen är risken för urspårning av tåg på bangården (Järnvägsplan, 2000). 
 
Övriga risker som identifierats vid plattformarna är enligt Hjalmarsson (271009) trängsel i 
och med det stora antalet pendlare vid Uppsala Centralstation. I värsta fall kan det hända att 
resenärer knuffas ner på spåret om trängseln blir för stor, vilket har inträffat enstaka gånger, 
men är inget vanligt förkommande fenomen menar Hjalmarsson (271009). Enligt beräkningar 
i järnvägsplanen förväntas antalet resenärer fördubblas från år 2000 till år 2010 och den 
främsta ökningen står pendeltåg mellan Uppsala och Stockholm för (Järnvägsplan, 2000). En 
annan faktor som berör trängseln på plattformen är plattformsbredden då det på grund av det 
ökade antalet plattformar och spår inom bangården kan det vara problematiskt att få utrymme 
för önskvärd plattformsbredd inom den mark som finns tillgänglig, menar Hjalmarsson 
(271009). Ett säkerhetsproblem som enligt Hjalmarsson (271009) kan uppstå vid exempelvis 
spårändringar (då tåg utgår från annat spår än vad som annonserats först) är att stressade 
personer kan få för sig att gena över spåren för att komma till den andra plattformen. Detta 
problem har även identifierats av arkitekt för plattformarna (Uppfeldt, 190110). Vad gäller 
på- och avstigning från tågen ser Hjalmarsson (271009) en viss risk för fallolyckor och 
svårtillgänglighet på grund av det vertikala avståndet mellan plattform och vissa tågtyper. 
Uppfeldt ser en fara för personer med reducerad syn vad gäller visuella markeringar i 
plattformens golvbeläggning vid exempelvis snö och nedsmutsad markering. Då det ligger 
snö i spåret kan den vita plattformskantens markering vara svårt att skilja från spåret menar 
Uppfeldt (190110).   
 
Övriga risker som identifierats utanför Uppsalaprojektets ramar är den nya plattformens 
krökta form i längdriktning, vilken medför att tågmästarna får starkt försämrad sikt då de ska 
signalera och kontrollera situationen vid avgång, enligt tågmästare Karlsson (051109). I syfte 
att låta regn rinna ner från plattformarna har de byggts med en tvåprocentig lutning ner mot 
plattformskanten (Järnvägsplan, 2000). Denna lutning av den nya plattformen kan ses som en 
risk, då vind och vinddrag från passerande tåg kan få hjulburna objekt att rulla mot spåret 
menar Mosesson (061109). Enligt Karlsson (051109) är det mycket vanligt att resenärer vid 
pendeltågsstationer springer efter tåget trots att det börjat rulla för att försöka komma på, 
vilket ofta resulterar i kläm- eller fallolyckor. SJ:s biträdande presschef Wallin menar att 
Uppsala är i särklass vad gäller resenärer som tar risker vid stationen, och anser att de 
vanligaste problemen är spring över spår, passage under nedfällda bommar, samt personer 
som springer mot tåg och även försöker komma på tåg som avgått (Sveriges Radio, 2010). 
Pressinformatör Håkansson vid SJ (030210) menar att det är främst vid plattformar med stora 
mängder pendlare som detta fenomen inträffar. Håkansson (030219) menar att detta fenomen 
med att försöka bryta upp dörrar enbart finns på vissa pendelsträckor, och att det ej 
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förekommer i tunnelbana eller buss. En mer specifik risk vid den befintliga plattformsmiljön 
som har uppmärksammats av Svedebo (041109) är ett räcke invid spåret. På detta räcke 
brukar skolungdomar sitta med ryggarna och ryggsäckar ut mot spåret, vilket innebär en 
direkt olycksrisk om remmar och väskor skulle fastna i utstickande delar på tåget. Efter utförd 
intervju visar Svedebo platsen vid spår 1S, och där står en vuxen man och lutar sig med 
ryggen ut mot spåret. Svedebo (041109) tutar ofta för att få personer vid denna plats att flytta 
sig därifrån. 

5.2.3.2. Riskskattning och riskvärdering 

De säkerhetsproblem som utgörs av trängsel i rusningstrafik har enligt Hjalmarsson (271009)  
uppskattats genom beräkningar av hur resenärer tar sig till och från plattformen, vilket håll 
som resenärer vanligast väljer att komma/gå ifrån respektive beräkningar av tågtrafiken vid 
plattformarna. För att minska riskerna för synsvaga resenärer vid snö som kan motverka de 
visuella markeringarna vid plattformskanten föreslog arkitekterna infällda varningslampor vid 
plattformskanten, liknande de som finns i Köpenhamn, för att varna för inkommande tåg. 
Även förslag om banhall med plattformstak täckande stockholmsperrongerna föreslogs i tidigt 
skede av arkitekterna, vilket exempelvis skulle motverka problem med nederbörd på 
plattformarna. Dock infördes inte dessa lösningar, på grund av kostnadsskäl menar Uppfeldt 
(190110).  

5.2.3.3. Implementering av riskanalys och värdering 

För Uppsala Centralstation innebär GC-tunneln en klart ökad personsäkerhet för resenärer då 
de slipper passera spåren för att ta sig till plattformen, menar Hjalmarsson (271009). Enligt 
Uppfeldt (190110) minskar detta även spårspringsbeteendet vid plattformsändringar, då en 
central uppgång konstrueras som försörjer spåren där Stockholmstågen ofta avgår. GC-
tunneln medverkar även till att risker för tredjeman (personer som bor eller vistas invid 
järnvägen och ej är resenärer eller personal) minskar, då de på ett säkert sätt kan korsa 
järnvägen. I syfte att motverka trängsel på perrongen och avveckla personer därifrån så 
smidigt som möjligt har flexibla rulltrappor planerats enligt Hjalmarsson (271009). 
Rulltrapporna har kapacitet att gå både uppåt och neråt beroende på hur situationen med 
resenärsflöde ser ut. Även bredden på trappor har i stor utsträckning dimensionerats efter 
resenärsantalet. Antalet uppgångar till spåren, samt dess placering påverkar resenärsflödet på 
plattformen, och har designats för att undvika trängsel och försöka att få personer att sprida ut 
sig utmed plattformens längd. För att öka tillgängligheten planeras ytterligare en uppgång till 
perrongen vid Uppsala Stadshus (Hjalmarsson, 271009).   
 
För att motverka att personer springer mot tåget har flertalet informationskampanjer i 
lokalradio, tidningar, personal på plats samt information på tågen spridit information om de 
risker det medför, menar Håkansson (030210). Han anser dock att resenärerna inte tar till sig 
denna information och att trots den tragiska olyckan där en kvinna omkom vid ett försök att ta 
sig ombord på ett rullande tåg (UNT, 2010), har fler incidenter inträffat efter olyckan. Andra 
sätt att motverka att resenärer springer mot tåg och försöker komma på i farten kan vara 
spärrar på plattformen, som stoppar personer från tillträde till tågen då de avgått, menar 
Håkansson. Säkerhetschef Nicklasson (030210) vid Banverket menar att plattformsdörrar 
eller liknande kan vara en lösning på problemet. Hjalmarsson menar att vädret har en 
påverkan på hur personer beter sig vid perrongerna, om det regnar befinner sig de flesta inne i 
stationshuset och ”väller ut” när tåget kommer in till plattformen, vilket medverkar till 
trängsel. För att motverka detta finns helt inglasade väntkurer på de nya plattformarna 
(Hjalmarsson, 271009). Enligt Uppfeldt (190110) vill Banverket helst ha resenärerna 
väntandes på plattformarna och ej i stationshusen, för att tågen ska avgå effektivt. Genom att 
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plattformshöjden och de nya tågens instigningshöjd anpassas till varandra minskar den 
vertikala höjdskillnaden och risker med fall vid på- och avstigning avtar.  (Hjalmarsson, 
271009) 
 
Tryggheten i plattformsmiljön har ökat i och med den belysning och arkitektoniska värme 
som införts med lärkträ i innertaket i plattformstaket samt läslampor invid plattformsstolpar 
menar Uppfeldt (190110). Man har från arkitekternas sida även arbetat med trygghet vid 
plattformsuppgången i och med mjuka hörn, för att personer ej ska kunna gömma sig där 
bakom. Säkerhetsmarkeringen invid plattformskanten har utformats enligt TSD, med ett ljust 
fält som skyddszon från plattformskanten och inåt, samt en kantsten där skyddsmarkeringen 
tar slut inåt. Taktila stråk finns längre in från plattformens spårsida. Enligt Uppfeldt behövdes 
ej den färgkontrast som beskrivs i TSD mellan de tre ytorna (plattformskantens riskzon, 
riskzonens innerkant och det mörka gångstråket) efter diskussioner med Banverket, utan 
kantsten som riskzonens inre kant var tillräckligt. Uppfeldt anser att TSD för 
funktionshindrade innehåller kluriga formuleringar och att de på vissa ställen rent av är 
felaktiga, exempelvis översättningen för färgkontrasten mellan räcke och bakgrund. Han 
menar även att de färgkontraster som ska gälla på plattformsytan kan vara svår att bibehålla 
och pekar på slitage, smutsig mark och snö. Vid exempelvis snö minskar riskzonens kontrast 
mot det snötäckta spåret, anser Uppfeldt. Vad gäller orienterbarheten på plattformen har 
arkitekten infört en tvärgående linje vid varje plattformspelare så att synsvaga ska kunna 
känna av dessa och därmed kunna räkna sig framåt (pelarna ligger med cirka åtta meters 
avstånd). Även för skyltprogrammet som tagits fram, har arkitekterna eftersträvat 
orienterbarheten, där det ibland kan vara tydligare med färre skyltar än fler anser Uppfeldt. 
(Uppfeldt, 190110). 
 
Enligt Hjalmarsson (271009) fungerar det nuvarande systemet med en statisk 
informationstavla för vagnslägen dåligt för att jämnt portionera ut resenärer på plattformen. I 
och med att trafikledningen måste handskas med förseningar och andra tågrelaterade problem 
stämmer inte alltid den statiska informationen med verkligheten. Det finns idag ett stort antal 
olika tågtyper med olika dimensioner och därmed olika vagnslägen, och dessutom kan tåg 
tvingas byta spår vid omledning av trafik. Med avregleringen av tågoperatörer på de svenska 
spåren från årsskiftet 2009/2010 kommer antagligen antalet tågtyper öka, vilket medför en än 
större variation av vagnens placering på spåret. Tidigare har SJ haft ansvar för denna 
information, men med avregleringen kommer troligtvis Banverket att få ta över ansvaret. Idag 
finns lösningar utanför Sverige som med hjälp av signaler från tågen kan visa dynamisk 
information för vagnläget för inkommande tåg. Dock är detta mycket svårt att införa i 
Sverige, på grund av nyss nämnda anledningar med ökat antal tågtyper. (Hjalmarsson, 
271009).  
 

5.2.4. Citytunneln 

5.2.4.1. Riskidentifiering 

För citytunnelprojektet har ett stort antal riskanalyser utförts för att få anläggningen att 
stämma med de säkerhetsmål som är uppsatta inom projektet. Undermarkstationerna som 
ingår i projektet har medfört flertalet utredningar och beräkningar av bland annat brandrisker  
och utrymning av stationerna. Dessa beräkningar användes som stöd för konsekvensskattning 
vid säkerhetsvärdering. (MKB till Järnvägsplanerna, 2002) 
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På grund av de särskilda omständigheter det innebär med undermarkstationer och stora trafik- 
och resenärsvolymer ansågs befintliga utformningsföreskrifter inte vara tillräckliga specifika 
för denna typ av station. Trängselproblem på grund av dimensionering av plattformsbredd och 
storlek på trappor och uppgångar har beräknats med hjälp av flödesuträkningar av 
resandeströmmar på plattformarna. (Möller, 1999) 
Specifikt har ansökan om avvikelse från de krav på plattformsbredd och lutning som anges i 
Banverkets standard undersökts. Citytunnelprojektet önskade få anlägga en plattform som var 
smalare än banverkets standarder och med en lutning i plattformens längdriktning, av 
utrymmesskäl. Riskerna med denna smalare, lutande plattform har utretts. Utredningarna 
innehöll även kvalitativa moment av hur pelarnas placering påverkar tryggheten i 
plattformsmiljön i Malmö Central Nedre. (Beslut om avsteg från teknisk standard, 2001) 
 
Andra risker som beräkningar utförts för är vindhastigheter på plattformen vid tågpassage 
samt plattformens lutning i längdled. Dessutom har diskussioner kring utformningen av 
plattformens skyddszon behandlats, enligt Scherstein (091209). Risker i plattformsmiljön är, 
enligt Bjurek (161209), främst risken där tåget möter resenären. Detta kan uppstå om 
resenärer ramlar ner på spåret för att de ej är uppmärksamma på vart plattformskanten är, eller 
om det blir för trångt och personer knuffas ner på spåret. De kan även uppstå till följd av 
spårspring som kan inträffa exempelvis om tåget plötsligt går från andra plattformen, och folk 
genar över spåren, påpekar Bjurek. Övriga risker som kan uppstå i plattformsmiljön är 
trängsel som leder till att personer kan ramla ner på spåret, enligt Bjurek. Han menar att denna 
risk är särskilt påtaglig vid Hyllie station på grund av dess anslutning till arenan, där ett stort 
antal personer vistas på plattformen samtidigt och dessutom kanske ej är helt nyktra. Enligt 
Bjurek vet pendlande resenärer hur de ska bete sig vid plattformen, tillskillnad från 
passagerare som reser mer sällan, exempelvis i samband med konsert eller sportevenemang. 
Plattformen vid Hyllie är dessutom krökt efter en lång kurva vilket resulterar i dålig sikt och 
överraskningsmomentet av ett passerande tåg i största tillåtna hastighet 160 km/h kan ge 
upphov till obehag hos resenärer som befinner sig på plattformen. Det finns även risk för 
incidenter då dörrar stängs vid pålastning av exempelvis barnvagnar och passagerare kan 
klämmas emellan dörrarna. Detta beror också på dålig överblick från tågpersonalens sida över 
plattformen på grund av dess krökning, menar Bjurek (161209).  

5.2.4.2.  Riskskattning och riskvärdering 

För riskerna kring brand har beräkningar av rök- och brandspridning utförts genom 
beräkningar av luftströmsdynamiken och simuleringar har gjorts för utrymning. 
Utrymningssimuleringarna för Malmö Central har utgått från ett stort antal scenarier beroende 
på vart det brinnande tåget är placerat samt vilken utrymningsväg som väljs av passagerarna. 
Andra faktorer som påverkar utrymningen är antal passagerare ombord, antal väntande 
resenärer på plattformen, avståndet mellan tvärtunnlarna, tågens dörrbredd, samt vilken typ av 
passagerare som färdas med tåget. Kravet är att utrymning ska kunna utföras i enlighet med 
god säkerhet, vilket betyder att utrymningen ska ske utan att de kritiska förhållanden som 
definieras av Boverkets byggregler uppstår. De kritiska förhållandena ställer krav på sikt, 
luftkvalité, och värmestrålning. (Citytunneln Utrymningssäkerhet, 2002) 
 
För att utreda hur lufthastigheten på plattformen påverkades av olika typer av luftkanaler 
utfördes lufthastighetsberäkningar vid station Triangeln. De visade att konstruktion av 
luftstrypning och chakt för tryckutjämning inte påverkade lufthastigheten vid 
plattformsändarna i någon stor utsträckning. Ej heller kunde en plattformsvägg vid 
plattformens ände medföra lägre lufthastigheter, då luftströmmar istället flyttas till andra 
ställen på plattformen. (Citytunneln Station Triangeln, 2005) 
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Plattformsväggar (PFA) har enligt Bjurek i viss mån diskuterats i samband med risker för 
framförhopp, där de kan motverka personer som vill slänga sig framför tåget. Dock fördes 
PFA lösningen ej framåt på grund av att olika tågtyper används vid plattformen samt att man 
av utrymmesskäl inte kunde använda PFA liknande den vid Lisebergs station i Göteborg. 
Stationen vid Liseberg har PFA på cirka en meters avstånd från plattformskanten, varpå olika 
tågtyper kan trafikera banan utan att behöva anpassas till placeringen och storleken på 
plattformsväggarnas dörrar menar Bjurek (161209). 

5.2.4.3. Implementering av riskanalys och värdering 

Genom kontinuerliga samråd med myndigheter och den uppstartade referensgruppen 
CitySORR samt resultat från riskanalyserna har säkerhetskonceptet utarbetats. CitySORR 
består av representanter från organisationer och myndigheter aktiva inom räddning och 
säkerhet. Säkerhetskonceptet specificerar de funktionskrav som utformningen grundas på. 
(Miljökonsekvensbeskrivning, 2002) 
 
Vid brand ska stationerna kunna fungera som säkra evakueringsplatser med välförberedd 
räddningsinsats och flera angreppsvägar för räddningstjänsten från marknivå. Information om 
evakuering ges genom högtalare samt på informationsdisplayer. Andra system som ska vara 
aktiva brand är nödbelysning, rulltrappornas styrning, kontrollsystem för brandgas samt 
övertrycksättning för utrymningsvägar och angreppsvägar.  (Citytunneln Utrymningssäkerhet, 
2002) 
 
Vid arbetet med citytunnelns utformning har tre grundprinciper eftersträvats, säkerhet, ljusa 
och enkla ytor. De tre stationerna i projektet ska vara effektiva att själutrymma vid brand, 
vilket underlättas av stora öppna ytor. För resenärers trygghetskänsla projekteras stationerna 
med ljusa ytor, och ljus betong har därmed föredragits. Rena, enkla ytor underlättar 
funktionshindrades framkomlighet, och en handikappgrupp är delaktig i planeringsarbetet. 
(Citytunneln b, 2009) 
 
Enligt Bjurek (161209) minimerades spårspring mellan plattformer vid Malmö C Nedre i och 
med pelarraden mellan spåren. Det pianomönster som anlades vid samtliga plattformar inom 
Citytunnelprojektet ansågs av projektets arkitekter vara alldeles för oroligt, men Bjurek menar 
att det ju är syftet med plattformskanten, så att resenärer ska vara vaksamma för kanten. 
Plattformarna har lutning in mot mitten av plattformen för att undvika att hjulburna föremål 
och dylikt rullar ut mot spåret. (Bjurek, 161209) 
 
Station Triangeln kan som högst passeras i 100km/h och stationen har en viss del passerande 
tåg. Vid tågpassage varnas resenärerna med lampor i skarvarna i den bakomliggande väggen i 
form av ett konstverk som ska föreställa eldflugor. Dessa eldflugor (lysdioder) kommer fram 
när plattformen är fri från tåg och flyr in i tunneln när tåg kommer in på stationen 
(Citytunneln d, 2009). Varningsklockor har inte varit aktuella i projektet, men detaljerna är ej 
klara och möjligheten för införande av varningsklockor existerar, menar Bjurek (1612109).  
 

5.2.5. 50-11 Plattformar 

5.2.5.1. Riskidentifiering 

Då projektet 50-11 Plattformar inte inkluderar byggande av ny järnväg utan ombyggnation av 
plattformar krävdes enligt järnvägslagen ingen järnvägsutredning menar Merkenius (271109). 
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Det fanns heller inga krav på utförande av riskanalys från Transportstyrelsen i början av 
projektet, enligt Svensson (271109). När sedan de nya TSD-standarderna avseende 
funktionshindrade infördes under projektets gång ändrades detta, menar hon. Därefter krävdes 
analys av riskerna på de plattformar som uppförts efter TSD:ernas införande. För projektet 
utfördes därmed en samlad riskanalys för hela projektet och därefter genomfördes en enklare 
analys för att tillämpa den TSD som berör tillgänglighet för funktionshindrade för de 
plattformar som byggdes efter att TSD:n trätt i kraft (Svensson, 271109). 
 
För att undersöka möjligheterna kring införandet av en ny typ av prefabricerad 
plattformskonstruktion genomfördes en sammanställning av de krav som ställdes på 
plattformen, enligt Merkenius (271109) . Bland annat undersöktes belastningskapaciteten i 
den nya plattformen. Risker som identifierades i projektet var halkrisk på plattformen, att 
plattformsdelar kan bli strömförande samt risken att snubbla mellan plattformsblocken 
(Öhrström, 251109). En generell säkerhetsrisk är då tåg passerar plattformar i hög hastighet, 
något som vanligtvis sker vid mindre stationer menar han. Inom projektet har särskilda 
säkerhetsrisker vad gäller plankorsningar identifierats i det inledande skedet med hänsyn 
tagen till den specifika stationens trafiksituation, påpekat Öhrström (251109). Även 
säkerhetsproblem kring trängsel på plattform samt risken att falla ner på spår vid halkigt väder 
har diskuterats inom projektet menar Merkenius (271109). 

5.2.5.2. Riskskattning och riskvärdering 

Skattning av risker inom projektet har gjorts för de individuella stationer som ingår, där 
eventuella lösningar med planskilda GC-tunnlar har tagits fram i samarbete med involverad 
kommun menar Öhrström (251109). I undersökningen av säkerhetskrav på den prefabricerade 
plattformsblock ingick tester av hur vindkraft, belastning och frost påverkade säkerheten på 
plattformen. I bedömningen ansågs plattformarna klara testerna och säkerhetskraven som 
ställs på plattformar i Banverkets föreskrifter. Även risker med halka och snubbelrisk vid 
plattformsblockkanter bedömdes som små och krav ställdes på utformningen av 
plattformsblocken. Risken för att personer ska glida ner på spåret vid halkigt underlag bedöms 
som liten då man inom projektet bestämt att konstruera plattformen med en tvåprocentig 
lutning från plattformskanten och in mot en dräneringsränna i mitten av plattformen 
(Öhrström, 2009). Genom att följa Banverkets standard för jordning kunde säkerhetsproblem 
med strömförande plattformsdelar undvikas enligt Merkenius (271109). Problemen med 
förbipasserande tåg i högre hastigheter är inte så stora anser Öhrström (251109), då resenärer 
oftast inte befinner sig på plattformen annat än i anslutning till sin tågresa då tåg ändå stannar 
vid plattformen.  

5.2.5.3. Implementering av riskanalys och värdering 

Inom projektet har en målsättning varit att konstruera plattformar med en bredd på minst 5 
meter, vilket är bredare än de krav som ställs på plattform, enligt Merkenius (271109). Syftet 
med bredare plattformar är att resenärerna ska få mer utrymme att sprida ut sig på och därmed 
minska risker vid trängsel och att personer står nära plattformskanten. Genom borstade 
plattformsblock med fasade kanter och små mellanrum mellan blocken minskar riskerna att 
resenärer halkar eller snubblar på eller mellan blocken. Andra säkerhetsåtgärder som 
plattformsblocken medför är den lutning från plattformskanten och in som konstrueras för 
dränering och för att motverka att resenärer glider ut mot spåret vid halka. (Öhrström, 2009) 
 
Enligt Merkenius (271009) har det varit svårt att tolka vad som gäller för markering vid 
plattformskanten för synlig varning, och en sammanställning av hur TSD och Banverkets krav 
har gjorts för att underlätta arbetet inom projektet. Diskussioner har uppstått om den 
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traditionella sick-sack linjen ska användas eller om en kontrasterande färg som innebär helvita 
stråk vid plattformskanten ska implementeras, där det senare alternativet infördes. De taktila 
stråken har även införts på de befintliga plattformsbitar där det ej funnits tidigare. (Merkenius, 
271009)  
 
 

5.3. Sammanfattning 
På grund av projektens karaktär har riskhanteringen inom projekten skett i olika utsträckning. 
För de två projekten som innehåller undermarkplattformar, det vill säga Citybanan och 
Citytunneln med Malmö Central Nedre, har brandrisken varit den största risken att hantera. 
De riskanalyser som utförts inom dessa projekt med avseende på brandrisk är analyser av 
utrymning, Rök- och brandspridning samt simulering av passagerarströmning. Dessa analyser 
syftar till att se till att säker utrymning kan ske innan kritiska förhållanden uppstår angående 
bland annat brandgaser och värmestrålning. Brandrisk existerar givetvis även för plattformar i 
marknivå, men konsekvenserna av utrymning och räddning blir där ej av samma kaliber. 
 
För plattformer ovan mark, som ingår i samtliga av de undersökta projekten, har 
riskhanteringen främst rört risker där personer vid trängsel eller halka faller ner på spåret. 
Även spårspring har behandlats i de flesta projekten. 
 
Utformning av plattformen har inom projekten utförts efter de standarder som Banverket och 
EU-kommissionen har instiftat, dock har vissa avsteg gjorts i projekt med nya tekniska 
lösningar som krävt prövning, som den nya prefabricerade plattformskonstruktionen i 50-11 
Plattformar eller den pianomönstrade skyddsmarkeringen vid Citytunnelns plattformar.  
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6. Internationell utblick och forskningsläge inom 
plattformsområdet 

Genom att undersöka hur plattformar har konstrueras i länder utanför Sverige, samt en 
överblick av forskningsläget inom plattformssäkerhet har erfarenheter uppsökts inom 
plattformsområdet. Kontakter med nederländska, tyska och franska järnvägsförvaltare, samt 
plattformsföreskrifter har konsulterats och resultatet beskrivs i det första stycket i samband 
med utformning av plattformer vid konventionell och höghastighetsbana. Därefter presenteras 
forskningsläget genom ett antal områden kopplade till plattformsutformning.  

6.1. Internationella plattformskonstruktioner 
Genom en utblick över hur plattformar konstrueras utanför Sverige kan erfarenheter och nya 
lösningar uppsökas för både konventionell järnväg och höghastighetsbana. I Europa har 
persontransporten med höghastighetståg blivit allt mer vanligt och årligen genomförs cirka 50 
miljoner personresor i det växande europeiska höghastighetsnätet., menar Campos & de Rus 
(2009). Definitionen för höghastighetsbana är enligt Europeiska Rådet (1996) indelad i tre 
grupper. Dels ingår infrastruktur särskilt konstruerad för hastigheter lika med eller högre än 
250km/h, och dels inkluderas bana som är uppgraderad för att speciellt klara av hastigheter på 
200km/h. Dessutom ingår särskilt uppgraderad järnväg där banans hastighet begränsas av 
topografi eller stadsbyggnad. (Europeiska Rådet, 1996). Den definition som används av 
Banverket är enbart den första, bana som är konstruerad för hastigheter lika stor eller högre än 
250km/h, vilket är den definition som i fortsättningen kommer användas (Banverket b, 2009). 
 
I Sverige har den statliga utredningen för höghastighetsbana (SOU 2009:74) ansett att det är 
hållbart ur ett samhällsekonomiskt perspektiv med sträckning mellan Stockholm – Malmö 
(Europabanan) samt Stockholm – Göteborg (Götalandsbanan). Banan från Malmö kan sedan 
kopplas ihop med det danska och tyska höghastighetsbanorna (SOU 2009:74). Aktuella 
förslag på bankonstruktion medger en separat dubbelspårig bana enbart för persontrafik med 
hastigheter upp till 320km/h (SOU 2009:74). Höghastighetsbanan kommer troligtvis angöra 
vid konventionell bana vid stationer och tågpassage förbi plattformar kommer därmed ske på 
spår som går utanför plattformsspåret som i figur 11 nedan, menar Södergren (040909).  
Enligt den miljöbedömning som utförts inom utredningen bör säkerhetsåtgärder vid 
höghastighetstågens passage av stationer och plattformar i hög hastighet utredas ytterligare, 
och förbigående tåg bör passera så långt från perrongen som möjligt för att motverka 
konsekvenser av eventuella olyckor (Miljöbedömning, 2009). Även effekter av stensprut, 
sidvindar, och vinterväder kopplat till passage av höghastighetståg bör studeras vidare, menar 
utredningen (Miljöbedömning, 2009).       
 

 
Figur 11. Plattformslösning för höghastighetsbana i Sverige. (Fritt efter Södergren, 040909). 
 
 
Enligt de plattformsföreskrifter som gäller för Nederländerna, Tyskland respektive Frankrike 
sker utformning av plattformshöjd och bredd på liknande sätt som i Sverige och inbegriper i 
stort sätt samma parametrar. I Nederländerna bör den tvärgående plattformslutningen ske från 
spåret för dränering av sidoplattformar, dock lutas mittplattform mot avlopp eller ut mot 
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spåret (OVS00067, 2007). De tyska föreskrifterna innebär lutning från spåret för att rullande 
objekt ej ska hamna på spåren (Bahnsteige.., 2005). Längsgående lutning större än 2.5 
promille bör undvikas och ska där det ändock förekommer ha särskilda visuella markeringar 
och kan ha yta med struktur (”knottror”) för att undvika halka. I Tyskland förespråkas raka 
spår ur siktsynpunkt, och spår med lägre radie än 300 m kräver speciella utredningar 
(Bahnsteige.., 2005). Vid plattformskanten ska det utöver kontrasterande yta vid såväl 
plattformskanten som kanten in mot plattformen även utföras en streckad linje parallellt med 
plattformskanten i Nederländerna, dock pågår nu utredning om dessa tre linjer kan vara 
förvirrande för resenärerna (van Leent, 20100119).  
 
De nederländska föreskrifterna manar till att undvika alkover eller skrymmande byggnader 
bakom vilka socialt oönskade eller farliga situationer kan uppstå (OVS00067, 2007). För att 
undvika att obehöriga personer befinner sig på plattformen har ett biljettsystem med chipkort 
införts med grindar. Detta har enbart införts vid upphöjda stationer och tunnelbana (för att 
undvika att personer går runt grindarna, ut på spåren) (ProRail a, 2010). Vid planeringen av 
en metrolinje 14 i Paris implementerades flertalet åtgärder för att motverka terrorism och 
sabotage, bland annat motverkades gömställen och mörka vrår genom att plattformarna 
utformades med valvformade plattformstak utan pelare, enligt Loukaitou-Sideris et al (2006). 
De menar att transparanta, valvformade plattformsdörrar medverkade till långa siktlinjer 
mellan plattformarna och ljusa och reflekterande material valdes för att medverka till en ljus 
plattformsmiljö där naturlig belysning nyttjades i så stor utsträckning som möjligt. 
Förbindelsevägarna planerades enligt Loukaitou-Sideris et al som breda och så korta som 
möjligt och genom att belysningen fokuseras på utgångar och förbindelsevägar 
uppmärksammades dessa delar och tydligare orienteringsinformation och skyltar med regler 
vid plattformen utformades. Genom ett färre antal ut/ingångar till stationen kan avspärrning 
av området förenklas vid terrorattack. (Loukaitou-Sideris et al, 2006) 
 
Säkerhetsarbetet för att motverka att personer genar över spåren sker i Nederländerna genom 
nationella och lokala informationskampanjer samt satsningar på utökad övervakning och 
särskilda utredare som bötfäller olaga beträdelse av spåren (ProRail a, 2010). Enligt franska 
handledningar bör diskussioner ske med kommunen för att undvika att icke planskilda 
plattformsövergångar nyttjas som den allmänna järnvägsövergången vid bebyggelse på bägge 
sidor stationen. Att inkommande tåg är synbara är också viktigt för att resenärer ska 
uppmärksamma att tåg anländer. Dessutom bör lokala karakteristiska drag inkluderas i 
riskbilden vid planering av plattformsövergångar, såsom placering av skolor i förhållande till 
övergången. (SNCF, 2002) 
 
Den nederländska höghastighetsbanan från Amsterdam via Rotterdam mot Bryssel som 
invigdes i december 2009 har en största tillåtna hastighet på 300km/h och konstruerades utan 
plankorsningar, liksom den franska höghastighetsbanan (Blom, 190110). Medan den 
nederländska banan ansluter den till konventionella banor i urbana områden och därmed 
passerar plattformar med en hastighetsbegränsning på 160km/h (Blom, 190110), begränsas ej 
den franska banan hastighetsmässigt eftersom den ofta består av fyra spår och därmed kan 
passera stationer i normal hastighet på de mittersta spåren (Castan, 280110). Dock ansluter 
även franska höghastighetståg till konventionell bana då de stannar vid plattformar (Leullier, 
210110). I Tyskland finns särskilda plattformsstaket uppsatta på plattformarna utmed sträckan 
Berlin-Hamburg, där tåg passerar plattformen i hastigheter upp till 230 km/h (Koriath, 
080210). Detta ca 1.2 m höga staket är placerat ungefär två meter från plattformskanten med 
ljusa upphöjningar vid ingångar till skyddszonen samt med varningsskyltar med texten 
”Varning snabbt tåg, stå bakom plattformsstaketet” (Idéstudie Södra Stambanan, 2009). Den 
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nederländska banan fortsätter in i Belgien och passerar där, vid exempelvis stationen 
Noorderkempen, spåret ytter om plattformsspåret i hastigheter på 300km/h. Mellan 
höghastighetsspåret och plattformsspåret finns staket uppsatta (Blom, 190110). I Frankrike är 
det ej brukligt med staket mellan spåren (Leullier, 210110).   

6.2. Rörelseflöden och trängsel 
För att kunna designa stationsområden med hänsyn tagen till framkomlighet och utrymning är 
det väsentligt att förstå hur resenärer rör sig och väljer olika vägar menar Daamen & 
Hoogendoom (2003). De har utvecklat ett modelleringsverktyg för gångtrafikanters 
rörelsemönster utifrån observationer av på- och avstigning från tåg, val mellan trappor och 
rulltrappor. Verktyget kan användas för att identifiera flaskhalsar i plattformsmiljön, där 
trängsel uppstår. Rörelsemönstret, och speciellt på- och avstigningskapaciteten påverkas i stor 
utsträckning av om resenärer har med sig bagage. Studier och experiment av resenärers på- 
och avstigning visar att resenärer med baggage medför att kapaciteten för av- och påstigning 
minskar med 25 procent, enligt Daamen & Wiggenraad (2008). En annan viktig faktor för på- 
och avstigningskapaciteten är avståndet mellan tåg och plattform i både horisontell och 
vertikal ledd. Med ökande avstånd minskar kapaciteten, menar Daamen & Wiggenraad 
(2008). 

6.3. Information 
Enligt Dziekan (2004) har realtids displayer installerats i plattformsmiljöer runt om i världen. 
Undersökningar visar att resenärerna har lättare att acceptera att vänta på tåg och att 
displayerna medför en viss trygghet samt att information om bland annat förseningar kan 
minska oförutsägbarheten. De resenärer som reste nattetid upplevde väntan som säkrare med 
realtids displayer (Dziekan, 2004). Utöver visuell information är även akustisk sådan viktig, i 
form av talade meddelanden eller ljudikoner, menar Leung et al (1997). De anser att 
varningssignaler i form av ljudikoner är relativt enkla att lära sig associera till en situation, 
och de menar även att ljudikoner är lika enkla att ta till sig som talade varningar. Ljudeffekten 
bör vara anpassad till den varning som åsyftas för att få avsedd effekt, anser Leung et al.   

6.4. Belysning och översiktbarhet 
Berglund et al menar att resenärer ofta känner sig trygga i stationsområdet dagtid, men att det 
kvälls- och nattetid är en högre andel som anser sig otrygga i miljön enligt Berglund et al 
(2006). Detsamma påvisas i en undersökning av walesiska plattformar, där kvinnliga 
resenärer var mer oroliga för sin säkerhet än manliga resenärer (Cozens et al, 2003). 
Resenärerna ansåg enligt Cozens et al att bättre belysning skulle medverka till en säkrare 
plattform liksom transparanta väderskydd och övervakningskameror. Även Berglund et al 
menar att belysning och överblickbarhet är två signifikanta faktorer som påverkar 
trygghetskänslan, både på plattformen men även i förbindelsevägar och tunnlar till 
plattformen. Tunnlar bör utformas så att de är breda och översiktliga, dels insyn vid 
tunnelmynningen men även inuti (Berglund et al, 2006). Andersson (2001) instämmer i vikten 
av översiktbarhet, men menar att platser ej får bli alltför stora och öppna eftersom de då kan 
upplevas osäkra och verkar ödsliga/ folktomma istället. Hon påpekar också att personer som 
upplever platser som otrygga tenderar att undvika dem, exempelvis cyklar en intervjuperson 
hellre på den mer trafikerade gatan än på den angivna (men ensliga) cykelbanan under 
kvällstid menar Andersson(2001). Enligt Boverkets checklista för jämställd fysisk planering 
ska även vegetation planeras så att en god sikt främjas och de menar dessutom att fasader och 
konstruktioner bör konstrueras så att djupa och mörka nischer undviks, då de medför 
begränsad insyn (Boverket, 2009). Bonnett (2005) menar att överblickbarheten på plattformen 



 37

minskar om den är kurvformad och att glappet mellan tåg och plattform kan öka, vilket kan 
innebära en risk att resenärer faller emellan (Bonnett, 2005).   

6.5. Plattformsvägg 
Det finns en rad olika typer av plattformsväggar som installerats av olika skäl. Orsakerna kan 
variera från luftkonditionering i undermarkstationer till att hindra personer att falla/ta sig ner 
på spåret eller som en del av systemet med förarlösa tåg. På grund av de skilda syftena kan 
plattformsväggarna ha olika utformning, då exempelvis väggar för luftkonditionering behöver 
gå ända upp till plattformstaket för att uppnå önskad effekt. (SL, 2007) 
 
I Japan har ett 1.2 meter högt plattformsstaket installerats vid vissa plattformar i Tokyo, då 
där fanns en stor risk att personer knuffades ner på spåren, menar Sasamoto & Momomoto 
(1995). Med en mycket hög passagerarvolym är det även viktigt att plattformsstaketet inte 
hindrar resenärsflödet anser de. Deras studie har utförts för plattformsstaket med och utan 
automatiska dörrar. Då staketet var beläget cirka fyra dm från plattformskanten resulterade 
tester utan dörrar i att resenärer väntade innanför staketet, jämfört med utanför staketet i testen 
med dörrar, menar Sasamoto & Momomoto. På de flesta andra håll där plattformsväggar 
(Platform screen door) används är dörrarna av full längd (från golv till tak), så som vid 
flertalet plattformarna i Paris metro (Lecomte, 2008). 

6.6. Plattformsbeläggning och tak 
Plattformens yta kan då den är utrustad med nedsänkta eller upphöjda reliefer ge ledtrådar till 
visuellt nedsatta personer om hur plattformen ser ut, enligt Rosburg(2008), och varna för 
plattformskant och trappor. Han menar att det finns flertalet olika taktila plattor, där 
längsgående reliefer ofta används som ledtråk och plattor med exempelvis knottror eller 
tvärgående reliefer brukas som varningsyta. Taktila plattor kan hjälpa synsvaga att orientera 
sig i plattformsmiljön, men de kan även (i vissa utföranden) utgöra hinder för andra resenärer, 
menar Rosburg (2008). Han anser att alltför höga reliefer kan utgöra snubbelrisker och djupa 
reliefer kan få personer med exempelvis smala klackar att fastna. Enligt Steinfeld & Danford 
(1999) kan klimatpåverkan som snö och is medföra att de taktila plattorna periodvis blir 
obrukbara. Det väderskydd som ges av plattformstaket kan oftast ej hålla plattformskanten fri 
från regn, snö och isbildning på grund av att dess räckvidd (som begränsas av 
tågkonstruktionen) menar Morlok et al (2004). 

6.7. Övervakning 
TV-övervakning har i allt större utsträckning installerats på olika platser, så även på 
plattformar för att övervaka trängsel, motverka kriminalitet och höja den upplevda och 
faktiska säkerheten (Velastin et al, 2006). Velastin et al har undersökt tunnelbanesystem i 
London, Paris och Milano där den generella övervakningscentralen hanterar bevakningen med 
hjälp av ett hundratal kameror och manuell inspektion av övervakningen sker av 5-30 av 
dessa. De anser att övervakningen oftast sker i ett reaktivt läge, där videobanden sparas och 
kontrolleras noggrant i efterhand om något skulle hända. Enligt operatörerna var de viktigaste 
händelserna att aktivt detektera; säkerhetshotande trängsel, olovlig eller oväntad 
rörelseriktning samt stationära personer och objekt som är stilla onormalt länge (ur ett 
säkerhetsperspektiv). Velastin et al pekar på ett flertal tekniker som automatiskt kan urskilja 
de tre situationerna som nämnts tidigare, vilket skulle kunna verka proaktivt för att hindra att 
potentiellt farliga situationer uppstår. (Velastin et al, 2006) 
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6.8. Obehörigt spårbeträdande 
Att korsa ett järnvägsspår på ett ställe där det ej är tillåtet (spårspring) är både riskfyllt och 
olagligt men trots detta är det ett vanligt förekommande fenomen menar Silla & Louma 
(2008). De menar att mer än hälften av de fatala olyckor som inträffat inom EU under 2006 
var orsakade av spårspring. Enligt deras studier av spårspring i Finland är de vanligaste 
orsakerna till spårspring att det innebär en genväg, och majoriteten av de personer som korsar 
spåret på detta sätt anser att det är säkert. Därmed menar Lobb (2006) att en minimering av 
skillnaden i tid och ansträngning mellan det riskfyllda (spring över spåret) och det mer säkra 
(gång/cykelbro eller tunnel) alternativet öka effekten av fysiska åtgärder. Hon menar att 
spårspring främst sker i urbana områden nära eller vid tågstationen. Silla & Louma anser att 
väldigt få är medvetna om att spårspring är olagligt och att det kan straffas med böter, och att 
åtgärder därmed bör utgöras av informationskampanjer för att påvisa att spårspring är olagligt 
och farligt, utöver att sätta upp stängsel eller järnvägsövergångar/tunnlar. Lobb menar att 
eftersom den upplevda risken att bli påkörd på spåret ses som liten och den faktiska intjänade 
tiden kan upplevas som mer påtaglig, kan detta medverka till att information om 
konsekvenserna av personpåkörning har låg effekt (Lobb, 2006). Enligt brittiska studier kring 
plattformsändarna utförda av Rail Safety and Standards Board (2005) finns indikationer på att 
vissa faktorer ökar spårspring, såsom alkohol, stationens utformning (speciellt i samband med 
kort varsel om spårändring), plankning (att undvika att passera betalspärrar), stationens 
placering i förhållande till övergång i plan samt attraktioner (såsom övergivna hus). 
Åtgärdsförslag som tagits upp är borttagning av ramper från plattformsändar, tydligare 
skyltning, stängsling, tillstå lovliga vägar att ta sig till plattformen, utbildning samt 
övervakning (Rail Safety and Standards Board, 2005).  
 
Utöver de som beträder spåret för att korsa det, finns även en stor grupp personer som begår 
självmord genom att placera sig på spåret. Självmord av detta slag förekommer i Sverige ofta 
i närhet till plattformen, och enligt Rådbo et al (2008) har de flesta självmordkandidater 
befunnit sig på spåret en tid före de träffas av tåget. De faktorer som driver 
självmordkandidater till att placera sig framför tåg är främst tillgängligheten och den 
definitiva konsekvensen. Rådbo et al menar därmed att om tillgängligheten till spåret kan 
minskas, bör detta få effekter på själmordsantalet. Åtgärder som kan motverka självmord är 
stängsling och avstånd mellan plattform och förbipasserande tåg. Detektion av personer som 
obehörigt befinner sig på spåret vilket kan leda till att förare eller väktare kan förhindra 
självmordkandidaten. En av faktorerna bakom tågets bromssträcka, och därmed möjligheter 
att stanna innan påkörning, är hastigheten. Vid vissa sträckor där korta bromssträckor är att 
föredra kan därmed hastighetsbegränsningar införas. Vad gäller skadegraden hos en påkörd 
person, kan tågets frontutformning inverka till en reducerad sådan. (Rådbo et al, 2008) 

6.9. Förbipasserande tåg och aerodynamiska krafter 
Vinddraget från passerande tåg är ett område som intresserat åtskilliga forskare.  
Enligt Lindbergs (1993) studier ansåg varken resenärer eller personal att passage av snabbtåg 
i upp till 200km/h innebar några stora säkerhetsproblem, dock upplevde flertalet resenärer 
obehag då tåg (även av andra typer) passerade plattformen. De främsta skälen till obehag 
nämndes vara tågets höga hastighet, luftdraget, ljudet, att resenärerna blev överraskade/ 
skrämda, oro över andra resenärers (främst barns) säkerhet på plattformen samt yrande snö. 
18% av de 800 tillfrågade ansåg att förbipasserade tåg var en riskkälla, medan 10% ansåg att 
de kunde utgöra fara för andra, enligt Lindberg (1993). I de internationella undersökningar 
som utförts av Lindberg och Fredén (1993) konstaterats att de europeiska järnvägsförvaltarna 
använt liknande visuella varningsmarkeringar på plattformen och eventuell information 
genom högtalare, varningsskyltar och informationstavlor vid förbipasserande tåg. Samtliga 
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järnvägsförvaltare hade enligt undersökningen utfört tester av de aerodynamiska krafterna vid 
tågpassage, och dessa påverkas enligt förvaltarna av tågens utformning, hastighet samt 
vindförhållanden (Lindberg & Fredén, 1993). 
 
MacDonald (2007) menar att vinddraget som orsakas av godstransporter är större än det som 
uppstår till följd av persontåg vid samma hastighet. Hastigheten för luftströmmarna på 
plattformen ökar även till följd av sidvind. Vinddragets påverkan är mindre uppe på 
plattformen än nere i markytan då plattformen täcker upp vissa delar av luftströmningen som 
sker nere vid spåren. Snabbtåg som körs i maximalt tillåtna hastighet i Storbritannien 
(205km/h) ger upphov till lika stora vinddrag som godståg som färdas i sin högsta tillåtna 
hastighet inom Storbritannien på 120km/h, menar MacDonald (2007). I Storbritannien 
inträffade 25 incidenter relaterade till vinddrag mellan år 1972 och 2005 på plattformar, där 
barnvagnar var involverade i 13 av dessa fall. Experiment utförda på hjulburna föremål med 
tågpassage inom studien visade på hur obelastade och olåsta rullstolar och barnvagnar 
förflyttades av passerande tåg, medan låsta och belastade vagnar inte påverkades av 
tågpassagen, enligt MacDonald (2007). Åtgärdsförslag som framkommit är plattformsdörrar 
och plattformsbarriärer, vilka båda har avvisats på grund av en alltför hög kostnad i 
förhållande till åtgärden, varpå förbättringar av existerande varningssignaler och skyltar setts 
som accepterade förslag menar MacDonald (2007).  

6.10. Stress i plattformsmiljö 
Stress relaterat till personer som pendlar (mellan hemmet och arbetet) har studerats i ett antal 
studier. Pendlarstress kan enligt Koslowsky et al (1995) ses i ljuset av trängseln under 
pendlingen, antalet delmoment under pendlingen, eller komplexiteten av pendlingen. 
Resenärens hanterande av den stressiga situationen beror på graden av kontroll personen 
upplever över situationen. Då stimuli till stress aktiveras sker reagerar kroppen och 
mobiliserar sina verktyg för att kunna hantera den uppkomna stressituationen. Den första 
reaktionen vid stress är oftast en alarmreaktion, som sedan övergår till resistens och slutligen 
utmattning, om stresstimuli sker i alltför hög utsträckning eller alltför frekvent. Exempel på 
miljöbetingade stresstimuli är buller, trängsel, luftmiljö och värme. Även stimuli som 
tidspress och andra resenärers beteende påverkar stressnivån menar Koslowsky et al(1995).   
 
Evans et al (2002) menar att stressen som pendlare upplever har sin orsak i hur stor 
utsträckning de upplever sin resa som förutsägbar. De pendlare som ser transporten som 
mindre förutsägbar känner högre nivå av stress. Evans et al (2002) anser att kontroll över 
handlingar och beteenden är en mycket viktig faktor för stress. Vid pendling med tåg 
begränsas denna kontroll och istället för handlingskontroll kan förutsägbarheten i resan ses 
som en kognitiv kontroll. Denna kognitiva kontroll verkar som redskap för att hantera stress 
menar Evans et al (2002).  

6.11. Halkreducering 
Lesch et al(2008) menar att personers upplevelse av en yta påverkar deras sätt att gå/beträda 
ytan. Genom visuella granskningar av bland annat ytans blankhet och struktur, görs 
bedömningar om dess halkegenskaper och utifrån dessa anpassar personen sitt sätt att gå (för 
att undvika att halka). Lesch et al anser att personers uppfattning om ytans halkegenskap 
stämmer väl överens med ytans friktionskoefficient, varpå den visuella bedömningen av ytan 
kan ses som effektiv. Dock påpekas att denna bedömning kan påverkas negativt av dålig 
belysning och sikt. (Lesch et al, 2008) 
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Enligt Abeysekera & Gao (2001) påverkas halkrisken av yttre faktorer (som 
friktionskoefficienter, belysning etc,), inre faktorer (personens ålder, riskuppfattning) samt 
integrerade faktorer (där användning av halkreducerande skor, eller äldre personers gång på 
dåligt belysta vägar kan ses som exempel). De anser att friktionskoefficienten mellan ytan och 
personen kan påverkas av egenskaper i gångytans material, grus/sandning av ytan, skosulans 
egenskaper samt yttemperatur vid isbeläggning. Då personens uppfattning om halkrisken till 
stor del inverkar till hur de beter sig på ytan, är detta viktigt att uppmärksamma för att 
motverka halkolyckor menar Abeysekera & Gao (2001).  
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7. Analys 
För att undersöka säkerheten i plattformsmiljön har utvalda projekt studerats med fokus på 
dess riskhantering, då det är där risker explicit identifieras och behandlas. Även tankegångar 
och diskussioner som ej framkommer ur riskhanteringsdokument är viktiga att ta hänsyn till 
för att få en mer komplett bild av organisationens riskperspektiv och plattformsutformning. 
Genom teoretiska verktyg i hur risker uppfattas och hanteras samt hur fysisk design och 
information påverkar människors beteende, analyseras här de risker som identifierats inom 
projekten och åtgärdsförslag tas fram. Analysen ger grunden för den checklistsmodell som 
utformats för identifiering och belysning av säkerhetsproblem i plattformsmiljön (se bilaga 1).  
 
Kapitlet inleds med en skildring av hur säkerhetsarbetet kring plattformsutformning skett 
inom de studerade projekten. I följande stycke görs kopplingar mellan Människa, Teknik och 
Organisation (MTO) inom projekten, samt hur sådana samband inverkar på 
plattformssäkerheten. Därefter presenteras de identifierade säkerhetsriskerna, där varje 
identifierad risk analyseras ur ett MTO-perspektiv. Kapitlet knyts slutligen ihop med en 
avslutande sammanfattning.  

7.1. Säkerhetsarbete kring plattformsutformning 
Genom riskhantering kan projektorganisationen, enligt Harms-Ringdahl (1987), jämföra de 
risker som identifierats med de säkerhetskrav som ställs upp inom projektet, för att sedan 
värdera och behandla dem. Därmed påverkas säkerhetsarbetet av såväl krav som 
identifikation, åtgärder och värdering av risker. Både krav och riskhanteringsarbete 
återspeglar den syn på säkerhet som organisationen vidhåller.  
 
Inom de undersökta projektens riskhantering har säkerhetsfrågorna kring plattformen främst 
kunnat skönjas explicit vid de projekt som utformar stationer under mark (Citybanan och 
Citytunneln). Orsaken är att konsekvenser av brandrisken är mycket större för 
undermarkstationer än för plattformar i markplan, och har därför krävt mer utförliga 
riskanalyser och arbete med utrymningsvägar. Plattformssäkerhet har även behandlats i övriga 
projekt, men ej i samma utsträckning. Bland annat har flertalet säkerhetsproblem utmed 
Botniabanan diskuteras inom projekteringsprocessen, såsom att plattformar nära 
bostadsområden skulle kunna bli som en lekplats för barn och att tåg som passerar förbi dessa 
plattformar i hög hastighet därmed kan utgöra en säkerhetsrisk. Dock syns ej sådana 
diskussioner i riskhanteringsdokument, utan har framkommit vid intervjutillfällen. 
 
Riskidentifieringen har skett på olika sätt beroende på projektens storlek och karaktär. 
Exempelvis har Citybananprojektet bland annat använt olycksstatistik och workshops som 
underlag till riskanalyser, medan projektet vid Botniabanan tog fram och använde en 
olyckskatalog (lista med oönskade händelser). Generellt sett är det svårt att tyda hur 
riskidentifieringen skett, vilket beror på den starka kopplingen mellan identifikation och 
skattning av risker. Det kan även ha att göra med projektorganisationernas riskuppfattning där 
vissa risker kan identifieras utan exempelvis statistiskt underlag då de ses som allmänt 
vedertagna säkerhetsproblem som kan uppstå i vissa plattformsmiljöer. Sådana risker är 
trängsel vid de större och mer trafikerade banorna som Citytunneln i Malmö och Citybanan i 
Stockholm (där mer utförliga flödesberäkningar sedan utförts). Andra risker kan på liknande 
sätt utgå från riskidentifiering då de behandlats som smärre, godtagbara, icke 
järnvägsspecifika risker. Exempelvis ingick inte sabotage eller överfall i Citybanans 
riskanalys.  
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Skattning och värdering av identifierade risker inom projekten har för undermarkstationerna 
utförts genom simuleringar av resenärsflöden och beräkningar av brandförlopp och 
utrymning. Även risker i förhållande till trängsel har simulerats och beräknats för dessa 
plattformar. Resenärsflöde har även analyserats i Uppsalaprojektet för att uppskatta 
flödesriktningarna av pendlarströmmar för plattformsutformningen. Inom Citybaneprojektet 
har värderingar av konsekvenser vid brand gjorts kvalitativt genom workshops och även vid 
Botniabanan har identifierade risker värderats till olika säkerhetsnivåer genom kvalitativa 
bedömningar. Inom projekten har således säkerhetskrav utvecklats från både deterministiska 
metoder (utifrån inträffade olyckor) och probabilistiska metoder (med utgångspunkt i 
sannolikhet och konsekvens för potentiella händelser). För projekten innehållande 
undermarkstationer togs acceptansnivåer fram, då befintliga nivåer berörde tunnel men ej 
station under marknivå. Flera personer inom de olika projekten har dock ansett att det varit 
svårt att väga de identifierade riskerna mot de krav som ställs på plattformsutformningen 
genom TSD, då kraven ses som svårtolkade, och i något fall även fel översatt från 
originalspråket.  
 
Vid införande av åtgärder av de risker som lyfts upp och undersökts inom projekten spelar 
flera faktorer in, såsom projektens ekonomiska ramar, uppdelade ansvarsområden (mellan 
kommun, projektutförare och beställarorganisation) och åtgärdernas effektivitet. Vid Uppsalas 
plattformar fanns förslag på infällda lampor från arkitekternas sida för att uppmärksamma 
resenärer på inkommande tåg och som markering av plattformskanten vid snö i spåren. Dock 
avslogs denna lösning då den blev alltför kostsam. Utöver specifika åtgärder som arbetats 
fram för att minska identifierade säkerhetsproblem inverkar även design utvecklad från andra 
bakomliggande orsaker på plattformssäkerheten. Exempel på sådana utformningar av 
plattformen är den plattformsuppvärmning som föreslagits ur en städnings/underhålls 
synpunkt och ej främst för att motverka halka. Även konstutsmyckningen vid station 
Triangeln kan ses som en säkerhetshöjande installation, då det genom lysdioder gör resenärer 
medvetna om att tåg anländer. Andra exempel som istället kan inverka negativt på 
plattformssäkerheten är kantplattor som är tänkta att upplysa synsvaga om att plattformen 
slutar där, men som i vissa utföranden kan orsaka halka och fallolyckor vid regn, såsom de 
ljusa kantplattorna vid T-centralen i Stockholm, vilka blir mycket hala vid regn.  

7.2. Samband mellan resenärer, plattformsutformning och 
projektorganisation 

De säkerhetsrisker som har diskuterats i projekten kan påverkas av hur resenärer, involverade 
organisationer samt den fysiska järnvägsinfrastrukturen interagerar med varandra. Dessa tre 
interagerande delar har identifierats genom Rollenhagens (1995) strukturella modell för 
undersystemen Människor (resenärer), Teknik (plattformsutformningen) och Organisation 
(projektorganisationen). Då plattformsmiljön som system kan ses innehålla dessa tre 
undersystem, kan säkerhetsproblem ses i ljuset av hur de tre systemen beter sig, vad de har för 
säkerhetsspärrar/barriärer samt hur de påverkas av situationsfaktorer. Enligt Rollenhagens 
modell uppstår olyckor då undersystemens beteende, brist på barriärer och avvikelser sker 
samtidigt. Då Rollenhagen menar att hans modell är strukturell och visar att undersystemen 
påverkar varandra snarare än hur interaktionen sker, har den används för att identifiera 
säkerhetsproblem ur ett systemperspektiv.  
 
Samspelet mellan de tre undersystemen i plattformsmiljön kan ses genom hur de medvetet 
och omedvetet påverkar varandra. Vad gäller organisation inberäknas här både Banverket som 
har rollen som beställare av järnvägssystem och utformare av föreskrifter som ska gälla för 
systemen, samt de utförarorganisationer som har genomfört de studerade projekten. 



 

Plattformen ska vara utförd på ett sätt som medger tillgänglighet, rimligt underhåll, medverka 
till ett effektivt tågtrafiksystem inom en ekonomisk ram. Utöver allt detta som påverkar hur 
perrongen formas, ställs även krav på säkerheten för de som nyttjar plattformen, dess 
användare; resenärerna. Resenärernas handlande i plattformsmiljön påverkas av hur 
organisationen genom information och fysisk utformning har tänkt att användarna ska nyttja 
systemet.  
 
För att få djupare förståelse för hur resenärernas agerande samspelar med 
plattformsutformningen och projektorganisationen har Wogalters et al (2002) 
informationsprocess använts och kopplats till Normans (1988) självförklarandebegrepp; 
Affordance samt till Hillson & Murray-Websters (2007) teorier om riskattityder. Wogalter et 
al (2002) menar att information från källan når resenären via kanalen och processas inom 
resenären genom informationsprocess-stegen uppmärksamhet, förståelse, attityder, motivation 
till beteende/agerande.  
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r 12. Exempel på samspel mellan Människa, Teknik och Organisation. Utveckling av 
alters et al(2002) informationsprocess.  

närens bearbetningssteg (i det mörkare mittpartiet i figur 12 ovan) kan exempelvis 
rkas av organisationen vad gäller hur informationen presenteras, hur tydlig den är samt 
a attityder den sänder ut. Dessutom kan motivationen att agera på ett visst sätt influeras, 
pelvis kan böter för spårspring motivera att använda lagliga järnvägsövergångar. Även 

fysiska tekniken inverkar på hur resenären agerar genom de möjligheter den ger upphov 
där exempelvis plattformsväggar radikalt minskar olovligt beträdande av spåret. Givetvis 
r resenärers attityder och beteende incitament till hur plattformen utformas och 
nisationen bedriver sitt säkerhetsarbete. Resenärens agerande i plattformsmiljön kan 
las till hur begreppet Affordance (självförklarande) inverkar på resenärens uppfattning av 

plattformsmiljön ska nyttjas. Exempelvis medger stängsel kring järnvägen att den ej bör 
ädas på det stället. Är resenärens motivation tillräckligt stor kan resenären dock fläta upp 
gslet och på så sätt skapa genvägar. En lättorienterad och klar förbindelseväg till 
formen kan minska resenärens stressnivå i plattformsmiljön, vilket kan medverka till ett 
dre riskfyllt beteende hos resenären, då hon/han kan agera utifrån sina ursprungliga 
yder (vilka ofta är mindre risksökande än i stressfulla situationer).   

Resenär Projektorganisation tformsutformning 

Fysiska 
möjligheter 

Böter för överträdelser 

Riskattityd inom organisationen 
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7.3. Identifierade risker 
Inom projekten har problemområden pekats ut vid plattformen som kan innebära 
säkerhetsrisker för resenärer under vissa förhållanden. Dessa områden är järnvägsövergång i 
plan, plattformskanten, förbindelsegångar, gång- och cykeltunnlar samt dolda platser på 
perrongen. Områdena kommer att behandlas nedan kopplat till det ovannämnda samspelet 
mellan de ingående delsystemen; Resenärer, Fysisk plattform och Projektorganisation utifrån 
dess olika beteende, säkerhetsspärrar/barriärer samt hur de påverkas av situationsfaktorer. 
Möjliga återgärder för att motverka säkerhetsriskerna vid områdena har identifierats utifrån 
undersökta projekt, internationella erfarenheter samt forskningsläget kring plattformsmiljön.  

7.3.1. Otillåten passage vid järnvägsövergång i plan 

7.3.1.1. Resenärer 

Resenärer kan i vissa fall agera i ett risksökande beteende som innebär en risk för deras 
personliga säkerhet, men där de anser sig vinna fördelar genom detta agerande. Detta kan ta 
sig i uttryck då resenärer springer under nedfällda bommar och korsar spåret trots 
varningsljud och eventuella passerande/avgående/ankommande tåg på spåret. Då personer 
som agerar på detta sätt är medvetna om att de bryter mot trafikreglerna, kan handlingen 
beskrivas med Rollenhagens (1995) begrepp överträdelse. Den risk resenären utsätter sig för 
kan av resenären uppfattas som låg, enligt Drottz-Sjöbergs (1991) uppkomstmekanismer för 
risker, då otillåten passage ses som en bekant risk som resenären anser sig ha kontroll över 
och oftast har personlig erfarenhet av. Toleransnivån ökar även på grund av att risken är en 
frivilligt påtagen risk, som enligt Brun (1991). Dessutom kan gruppåverkan spela in, då 
individen känner sig säkrare i och med att fler personer utsätter sig för samma risk. Att 
konsekvenserna av handlingen kan innebära att personen blir påkörd och kan omkomma ses 
av personen som en mycket liten risk, då nackdelarna tenderar ses som förminskade i och med 
att personer med detta beteende kan ses ha Hillson & Murray-Websters (2007) risksökande 
attityd. Även situationsfaktorer som att resenären är stressad eller att tåget har bytt plattform 
kan inverka på resenärens attityd till risker och medverka till att personen begår överträdelser 
genom att krypa under järnvägsbommarna, då stress enligt Reason (1990) kan vara en av 
orsakerna till överträdelser. De säkerhetsspärrar som finns hos resenärer att inte beträda spår 
vid nedfällda bommar kan utgöras av känslan av att handlingen är en olovlig överträdelse 
eller att det betraktas som alltför farligt och riskfyllt att korsa spåret då tåg trots allt kan 
passera i hög fart, dock brister dessa barriärer vid en hög motivation att tjäna in tid genom att 
slippa vänta tills tåget passerat och bommarna gått upp. 

7.3.1.2. Den fysiska plattformen 

I den fysiska miljön finns bommar i varningsfärger som ska hindra personer att ta sig över 
spåret olovligt, men som av säkerhetsskäl ska vara lätta att forcera från spåret utifall 
personer/fordon blir fast emellan dem. Att det därmed är så enkelt att ta sig förbi bommarna 
över spåret medverkar till denna typ av spring över spåret. Detta kan därmed ses som brister i 
säkerhetsbarriären. Ytterligare en barriär är varningsklockan som genom sitt alarm ger en 
varning om fara. Vid situationer där tåg dröjer med att passera, eller då bommar av andra skäl 
är nedfällda under en längre tid innan eller efter att tåg har passerat, kan detta medföra att 
otåliga resenärer passerar spåret under bommarna.  

7.3.1.3. Projektorganisation 

Vad gäller organisatoriska barriärer vid järnvägsövergång kan det röra sig om 
informationsspridning om att det är farligt, olagligt och belagt med böter att beträda spåret 
olovligt på detta sätt. Brister i sådan informationsspridning kan vara hur väl det mottages, 
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eftersom viktiga faktorer till hur mottagarens agerar, enligt Wolgater et al (2002), beror på 
motivation och attityd. Då denna typ av passage över järnvägen är mindre kostsam att 
konstruera än en planskild dito, kan det av organisatoriska skäl vara ett kostnadseffektivt val 
att behålla sådana övergångar i järnvägsnätet. Denna prioriteringsordning kan ses som 
beteende hos organisationen. Även plattformsbyten och kvicka avgångar kan ses som 
handlingssätt som organisationen driver för att optimera kapacitet och resurs, vilket dock kan 
inverka stressande på resenärer.  

7.3.1.4. Åtgärder 

I såväl Uppsala som på flertalet ställen i projektet 50-11 plattformar har järnvägsövergång i 
plan identifierats som en säkerhetsrisk i plattformsmiljön och åtgärder i form av gång- 
/cykeltunnlar eller broar har föreslagits. I de fall då järnvägsövergång i plan ändå 
implementeras bör resenärer bli välinformerade om att det är olagligt att passera under 
bommarna, för att inverka på resenärernas inre barriäreffekter. Varningsskyltar och annan 
information syftar till att göra resenärer uppmärksamma på risker i omgivningen och bör 
designas med åtanke på hur människor uppfattar informationen, därmed kan uppgifter om 
bötfällning vara aktuella för att förstärka varningens allvar. Information om eventuella 
spårändringar bör ges i så god tid som möjligt för att undvika att resenärer blir stressade. 
Dessutom kan information om att det är farligt att korsa spår eller gå under järnvägsbommar 
inflikas i spårändringsmeddelande, för att tydliggöra den säkerhetsrisken. För att öka 
resenärers förtroende och tillit till bommarnas funktionalitet bör åtgärder tas så att bommarna 
är väl synkroniserade med tågpassage, i syfte att få resenärer att vänta ut passerande tåg.  
 
Genom att undvika att järnvägsövergången blir en övergång som utöver resenärer även nyttjas 
av tredjeman minskar säkerhetsriskerna påpekas i de franska säkerhetsföreskrifterna, och 
därmed bör stadsbilden tas med i beräkningen då järnvägsövergång utreds. 

7.3.2. Genande över spåret 

7.3.2.1. Resenärer 

Genom att vissa personer anser sig tjäna tid på att gena över spåret i, uppfattar de riskerna i 
sitt handlande som överkomliga eftersom de kan anse sig ha kontroll över situationen, liksom 
i föregående fall med järnvägsövergången. Personer som genar ofta gör det på kontinuerlig 
basis och därmed kan Rollenhagens (1995) regelföljande riskuppfattning skönjas då de klarat 
sig helskinnade alla tidigare gånger de genat över järnvägen. Handlingen som begås vid 
olovligt genande över spåren kan beskrivas som en överträdelse, då den medvetet avviker från 
trafikreglerna. Då legitima järnvägspassager ofta finns inom några hundra meters avstånd från 
ställen där personer genar, kan detta beteende tolkas som en av Hillson & Murray-Webster 
(2007) så kallad risksökande attityd eftersom personerna ser stora fördelar och förminskade 
nackdelar med sitt beteende. Speciella förhållanden såsom spårändringar för resenärernas tåg 
kan ses utlösa detta beteende hos vissa resenärer, då de blir stressade och tror att de ej ska 
hinna med tåget om de inte genar över spåret. Denna ofta relativt direkta respons på 
spårändringar kan tolkas som en av Koslowsky et al (1995) beskrivna alarmreaktion, vid 
denna ökade stressnivå. Andra situationsfaktorer kan vara då personer föredrar att gena över 
spåret framför att ta en otrygg väg (mörk gångtunnel/ vegetationsrik passage), såsom nämnt 
av Andersson (2001). Barriärfunktioner som kan stoppa resenärer från att passera spåret är 
insikt i hur farligt det kan vara att springa över spåren, där bristerna uppstår till följd av stress 
eller risksökande attityd.  
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7.3.2.2. Den fysiska plattformen 

De järnvägsövergångar som planerats för resenärerna bör ses som den naturliga vägen och 
vara tydligt markerade samt ha utförts för att stämma mot det behov av korsande av spår som 
finns mellan de olika sidorna av spåret, för att undvika att personer genar över spåren. Vid 
spårbyten av avgående tåg är det viktigt att plattformens förbindelsevägar är tydliga och lätta 
att orientera sig i för att resenärerna enkelt och problemfritt ska kunna byta plattform. 
Säkerhetsbarriärer i plattformsutformningen är exempelvis de så kallade ”elefantöronen” som 
utgör plattformsgrindar i perrongens bortre ände, för att tydligt markera att resenärer ej bör 
passera grindarna. Dessa grindar utgör mer av ett visuellt stopp än ett fysiskt hinder, då de lätt 
kan passeras. Elefantöronen kan ses genom det visuella hinder grinden utgör med skyltning 
om att obehörig ej får beträda platsen bakom grinden. Dock kan grinden utifrån Normans 
(1988) affordance-begrepp ses som tydligt öppningsbar, vilket kan ses som en indikation på 
att grindarna är passerbara. Andra fysiska hinder är stängsel, vilka dock kan knipsas upp av 
ivriga spårspringare. Då resenärer ser lägre risker i att gena över spår där andra personer gör 
det, kan därmed upptrampade genvägar ses som säkrare ur ett resenärsperspektiv. Detta 
medverkar till att platser med tydliga hål i stängslet eller ditsatta hjälpmedel att komma över 
stängsel med, kan medföra ett ökat spårspring jämfört med oförstörda stängsel. Vad gäller 
varningsskyltar finns ofta skrivet på motstående plattforms sida ”förbjudet att beträda 
spårområdet”, där brister i denna information kan ses ur Wogalters et al (2002) 
informationsprocess som svår att upptäcka i de fall texten vittrar och bleks av väder, samt att 
informationen ej identifierar risken eller konsekvensen av handlingen.       

7.3.2.3. Projektorganisation 

I situationer med invand ”gening” över spåret intill plattformen, kan detta tyda på att 
plattformens förbindelsegångar inte har planerats utifrån hur resenärer vill ta sig till och från 
plattformen. Organisationen har där inte sett till resenärens behov (eller behov längre fram i 
tiden i och med en förändrad stadsbild), vilket kan ses som en beteendeaspekt hos 
organisationen. Den barriär som utgörs av information till resenärer om hur allvarliga 
konsekvenserna av spårspring kan vara kan ses motverkas av den risksökande attityden som 
kan skönjas hos personer som korsar spåret olovligt. Tydlig gränsdragning vad gäller 
ansvarsområde samt bra samarbete mellan projektorganisation och andra involverade parter är 
nödvändigt, då exempelvis ansvar för cykel/gångtunnel ofta ligger på kommunen. Problem 
med otydliga ansvarsområden och svaga samarbeten kan medföra att lokalspecifika 
förhållanden negligeras.   

7.3.2.4. Åtgärder 

Smarta och tydliga lösningar samt information om hur resenärsflöden beräknas gå medverkar 
till att spårspring kan undvikas, vilket har nyttjas genom uträkningar om de riktningar 
resenärer kring Uppsala Centralstation föredrar. En annan lösning i Uppsala är att de flesta 
Stockholmstågen avgår från samma mittplattform, vilket medför att spårändringar oftast inte 
behöver medföra att resenärer tvingas byta plattform, utan enbart spår. Vid Botniabanan har 
stängsel införts på platser där projektorganisationen tror att spårspring kan komma att 
förekomma. Den pelargång som konstruerats mellan de två spåren vid Malmö Central Nedre 
hindrar personer fysiskt från att gena över spåret för att ta sig till den andra plattformen. 
Informationskampanjer inom organisationen kan medverka till att sprida kunskap och lyfta 
frågan internt på olika plan. Exempelvis kan ställen där spårspring är frekvent identifieras av 
personal inom organisationen och motverkas genom platsspecifika lösningar.  
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7.3.3. Personer vistas vid plattformskanten 

7.3.3.1. Resenärer 

Då resenärer ofta väntar precis vid upp/nedgångar till plattformen, enligt observationer från 
lokförare, kan trängsel lätt uppstå där. Vid stor trängsel kan resenärer tvingas ut mot 
plattformskanten, vilket kan bli riskfyllt. Resenärers beteende att ”klunga ihop sig” på ett 
sådant sätt kan ha att göra med att personerna vill spara tid och energi. Genom att resvana 
resenärer strategiskt ställer sig på den del av plattformen som motsvarar det ställe där 
personen sedan kan stiga av närmast den framtida förbindelsegången bildas ofta klungor av 
folk vid plattformens ändar. Då risken med att ställa sig i klungformation nära 
plattformskanten anses vägas upp mot att tjäna tid då tåget anländer kan det ses genom 
Drottz-Sjöbergs (1991) uppkomstmekanismer för riskuppfattning, där riskerna ses som 
välkända, liksom konsekvenserna. Det är mycket vanligt att personer står och väntar ute i 
skyddszonen i plattformskanten, vilken från organisationens håll är tänkt att hållas fri från 
resenärer. De säkerhetsbarriärer som den markerade plattformskanten för med sig brister i 
resenärernas förståelse och respekt för markeringen, och vad markeringen är till för. Sådana 
brister kan ses som misstag (fel på den regelbaserade nivån) då resenären har en felaktig eller 
obefintlig uppfattning om hur plattformskanten ska beträdas. Det kan även ses som en 
överträdelse, där resenären medvetet bryter mot regeln att inte stå i skyddszonen. I Sverige är 
det ovanligt med ett textat varningsmeddelande i skyddszonen. Detta tyder på att 
plattformskanten generellt sätt inte uppfattas som ett riskfyllt område.  

7.3.3.2. Den fysiska plattformen 

De taktila plattor och markeringar i plattformskanten som ska vägleda synsvaga och varna för 
plattformens slut kan ses som säkerhetsbarriärer i den fysiska utformningen, som ska 
motverka att personer faller ner på spåret eller står för nära inkommande tåg. Vid snöfall eller 
nedsmutsning av markeringarna får dessa nedsatt funktion, då kontrasten mellan 
plattformskanten och spåret blir mindre tydlig, vilket kan ses som brister i barriärfunktionen. I 
situationer med mycket stort antal resenärer kan risker med att personer trängs ut och ned för 
plattformskanten uppstå. En typ av säkerhetsbarriär för att undvika detta är att plattformar ska 
vara dimensionerade för det normala antalet resenärer som beräknas nyttja perrongen, dock 
kan perrongytan ses som alltför liten vid tillfällen med ovanligt mycket större resenärsantal 
som sportevenemang eller konserter. Varningsskyltar med texten ”stå ej nära perrongkanten” 
kan ses som säkerhetsbarriärer, dock medger de ej riskidentifikation eller konsekvenser, som 
Wogalter et al (2002) anser att resenärer behöver för att förstå och tillämpa varningens 
budskap. Fysiska barriärer i form av plattformsväggar kan minska säkerhetsproblem med 
trängsel på plattformar då gränssnittet mellan spåret och perrongen begränsas. Dock måste 
synkroniseringen mellan plattformsdörrar och tågdörrar fungera väl för att motverka 
klämolyckor i dörrarna, alternativt att de plattformsavskiljande dörrarna befinner sig en bit in 
på plattformen, då tåg som ej tillhör tunnelbana och pendeltåg har olika dörrplacering för 
olika tåg, och därmed ej skulle matcha med plattformsdörrarna. Placering av trappor, 
rulltrappor, hissar och andra typer av förbindelsevägar från plattformen inverkar på hur 
resenärsflödet sker, och kan medverka till en jämn spridning av resenärer utmed plattformen. 
Dock uppkommer trängre sektioner vid exempelvis yttersidan av trappor eller hissar. I den 
fysiska plattformsmiljön kan papperskorgar, informationstavlor, godisautomater och liknande 
som står i anslutning till upp/nedgångar medverka till ökad trängsel i och med att de enligt 
Normans (1988) affordance-begrepp kan uppfattas som visuella/fysiska hinder, då de 
blockerar den tänkta gånglinjen. 
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7.3.3.3. Projektorganisation 

Genom organisatoriska riktlinjer utförs underhåll av plattform, vilket kan ses som en 
säkerhetsbarriär som upprätthålls av organisationen. Brister i sådan barriär kan karakteriseras 
av svårigheter att hålla den yttersta plattformskanten snö/isfri, då denna är svårast att hålla 
halkfri på grund av förbipasserande tåg vars vinddrag blåser bort grus därifrån. Att göra 
plattformen tillgänglig för funktionsnedsatta kan ses som ett led i organisationens policy och 
beteende, och medverka till en säkrare tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning 
och med barnvagnar och resväskor. Dock bör dessa åtgärder vara välgenomförda så att 
exempelvis kantplattor eller övriga markering inte får sämre halkreducerande egenskaper än 
övrig yta, vilket dessutom specificeras i standarderna. Flertalet projektorganisationer ser de 
internationella krav (TSD) som finns på utformning av plattformkantens skyddsmarkering 
som svårtolkade av vilket kan medföra att de tillämpas i varierande utförningar och att 
plattformskanten därmed ser olika ut inom olika projekt. Detta kan i sin tur leda till en för 
resenären svårtolkad markering av plattformskanten, utan standardiserad utformning. 
Organisatoriska säkerhetsbarriärer kan vara att tillstå med realtidsinformation, vilken 
resenärer kan förhålla sig till och planera sitt väntande utefter. Exempelvis kan resenärer då 
vid större förseningar vänta i andra utrymmen än på plattformen. Den organisatoriska 
kundorienteringen medför en ökad efterfrågan av väntkurer/soffor/papperskorgar med mera 
för en bekvämare transport, vilket kan innebära trängre plattformar. För att portionera ut 
passagerare på plattformen utefter deras sittplatser på tåget skulle vara ett sätt att minska stora 
klungor med resenärer vid vissa områden (detta är dock ej tillämpbart vid tunnelbana eller 
andra tåg som ej har platsnumrering). Informationstavlor finns på plattformar för tågtyper och 
dess vagnslägen, dock är det få resenärer som nyttjar systemet. Då det redan nu används ett 
stort antal olika tågtyper och fler är på väg i och med avregleringen av tågoperatörer är det 
svårt att presentera vagnsläge på tydligt sätt och kan därmed ses som brister i 
säkerhetsbarriärer.  

7.3.3.4. Åtgärder 

Vid plattformarna inom Citytunnelprojektet anlades randiga pianomönstrade skyddszoner 
utmed kanten för att tydligt varna och märka ut kanten. Det randiga mönstret kan ur ett 
affordance-synsätt ses som ett disharmoniskt ställe på grund av det oroliga mönstret, och kan 
ge en visuell ledtråd då det i viss mån påminner om spåret med dess sliprar, jämfört med det 
enfärgade plattformsgolvet innanför plattformskanten. Denna utformning minskar även den 
alternativa tolkningen att en markerad yta ska användas som gångyta, då den genom det 
oroliga mönstret ej inbjuder till gångyta. Inom Botniabanan har projektorganisationen 
framhållit risker med lutning ner mot spåret och istället konstruerat plattformslutningen bort 
från kanten. Då Botniabanan främst består av sidoplattformar kan dränering bak från 
plattformskanten ske på ett sätt som inte påverkar halkrisken i samma utsträckning som vid 
problem med igensättning och isbildning vid mittplattformens dränering i mittfåra. Genom att 
i Citybanan stoppa neråtgående rulltrappor vid stora folkmängder på de nedre planen 
motverkas en än större trängsel. Även Uppsala Centralstations rulltrappor kan dimensioneras 
för reseflödet, och exempelvis köra åt det håll som flest resenärer är på väg åt.  
 
För att motverka att personer väntar ute i plattformskanten kan utformningen av exempelvis 
plattformstaket och perrongens pelare designas på ett sådant sätt att de inbjuder resenärerna 
att vänta längre från plattformskanten. Den sensomotoriska perceptionen kan här kopplas till 
affordance-begreppet för utformningen vid station triangeln, vad gäller de välvda väggarna 
vid spårens ytterkanter, vilket medverkar till att mittenpartiet i tunneln förstärks som central 
punkt. Då resenärer upplever mittenpartiet som fokus kan detta medverka till att resenärer 
håller sig undan från kanten och föredrar det säkrare mittpartiet som väntzon, jämfört med den 
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mer riskfyllda plattformskanten. Även en plattformsmitt som tydliggörs av pelare i par, 
snarare än mittpelare kan inverka till resenärers uppfattning om vart de bör befinna sig. Detta 
gäller såväl väntetid som till- och frånflöde på perrongen. För att undvika trängsel bör 
planering av uppgångar göras så att plattformen blir tillgänglig från de håll där resenärer 
beräknas röra sig från/till och trånga och smala passager på spårsidan utanför hiss/trapphus 
bör konstrueras så att de är breda nog att användas utan att riskera att trängas ut på 
plattformskanten. Även placering av väntkurer och automater bör ske utifrån fria utrymmen 
för passage av resenärer, utan att tvinga ut dem mot skyddszonen.  
 
Även information via informationsdisplayer eller talade meddelanden kan medföra en ökad 
respekt för plattformskanten och att resenären förstår syftet med kantens markering. 
Information om förbipasserande tåg är relevant för att minska överraskningsmomentet och 
därmed göra resenärer uppmärksamma på tågpassage förbi plattformen. För att kanten ska 
vara välmarkerad även i snöväder kan en lösning med infällda, uppvärmande lampor längst 
kanten vara ett alternativ, då de till viss del kan ses som självunderhållande. Dock kan sådana 
lampor vara svåra att skönja i dagsljus, och dessutom är detta en kostsam lösning. 
Värmeslingor i plattformsgolvet kan vid snö och is medföra minskade halkrisker, dock 
kvarstår problem med likartade ytor i spår och skyddszon vid snötäckt spår.  

7.3.4. Risk för överfall och sabotage 

7.3.4.1. Resenärer 

Majoriteten av resenärer känner en ökad rädsla för att bli utsatta för överfall eller dylikt på 
perrongen under kvällstid jämfört med i dagsljus, och kvinnor är mer rädda än män, menar 
Conzens et al (2003). Denna attityd till risker kan ses i skenet av att det är en säkerhetsrisk 
som är svår för resenären att förutspå och ha kontroll över, och kan därmed enligt Drottz-
Sjöbergs (1991) teorier om konsekvenser, ses som en upplevt stor risk. Även konsekvenserna 
av överfall eller annan typ av angrepp är svåra att styra över. Till viss del kan 
säkerhetsproblem som dessa ses som ofrivilliga risker vilket därmed enligt Brun, medverkar 
till att riskerna uppfattas som mer riskfyllda, då resenären ej utför en farlig handling utan 
enbart befinner sig på en potentiellt riskfylld plats. Den upplevda otryggheten kan ta sig i 
uttryck som stress eller oro hos resenären, vilket kan medverka till ett förändrat beteende. 
Genom att resenärer försöker uppehålla sig på väl upplysta platser, med god sikt och fler 
människor i närheten upprätthåller resenären på så sätt en slags säkerhetsbarriär mot överfall. 
Andra barriärer mot överfallsrisk är att undvika vissa platser som av resenären anses 
otrygga/osäkra kan dock medverka till andra risker, exempelvis om en person tar genvägen 
över spåret istället för att nyttja cykeltunneln under spåret.     

7.3.4.2. Den fysiska plattformen 

Det fysiska systemet beteendetendenser kan i detta fall avse perrongens överblickbarhet, där 
en perrong med dolda vrår/nischer eller skymmande objekt och vegetation medger att 
personer kan gömma sig i sådana dolda utrymmen. Plattformen ska även upplevas som trygg 
på kvällstid vilket, enligt Berglund et al (2006), ställer krav på belysning. Till perrongens 
barriärfunktioner kan exempelvis räknas ett antal olika möjliga förbindelsevägar medför att 
det finns flera vägar att gå och resenärer ej tvingas nyttja enbart en, vilket även ger flyktvägar 
vid överfall eller risk för överfall, och en större grad av frivilligt risktagande eftersom olika 
möjligheter finns. Även övervakning kan ses som en säkerhetsbarriär som motverkar 
kriminalitet, dock kan den på de flesta stationer främst ses som en insats som sätts in efter att 
brottet har skett, vilket kan ses som en brist. 
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7.3.4.3. Projektorganisation 

Plattformens utformning påverkas även i stor utsträckning av hur organisationen ser på 
tryggheten och säkerheten vid perrongen samt hur dessa prioriteras. Detta kan ses som 
beteendefaktorer hos organisationen. Barriärfunktioner hos projektorganisationerna kan 
skönjas genom hur projektorganisationen specificerar sina krav och önskemål och därmed hur 
plattformen ska utföras för att överfallsrisker ska motverkas. Brister inom sådana 
kravspecifikationer kan vara om de är svårtolkade till den fysiska konstruktionen. Även 
organisationens ekonomiska neddragningar av personal i plattformsmiljö påverkar den 
upplevda tryggheten, då resenärer anser att plattformspersonal medför trygghetsdimensioner. 
Sådana insparningskrav kan ses som situationsfaktorer.  

7.3.4.4. Åtgärder 

I Citytunnelprojektet har steg tagits för att öka säkerheten och tryggheten genom belysning 
och ljusa material. Riskperceptionen kan här kopplas samman med den sensomotoriska 
riskperceptionen, där ljusa miljöer kan ses som mer säkra än mörka. I Citybanan har 
projektorganisationen undvikt dolda och skymda vrår i den arkitektoniska utformningen och 
arbetat mycket i transparanta material för att motverka bland annat överfall. Dessutom 
kommer hela anläggningen vara övervakad, vilket även det är åtgärder för att minska 
kriminalitet. Perrongerna vid Uppsala Centralstation är även de utformade med en 
trygghetstanke, då lärkträet i plattformstaket ska inverka i en varmare och tryggare känsla, 
och en design med rundade kanter ska medverka till att det blir svårare att gömma sig där 
bakom. Dock menar arkitekt vid Uppsala Centralstation att de arbetat med trygghet och 
säkerhetshöjande faktorer i än större utsträckning vid Umeå Central, då det påpekats väldigt 
tydligt i kravspecifikationen. Att detta var en viktig prioriteringsfråga i just Umeå är kopplat 
till att Hagamannen (en våldtäktsman som varit aktiv i Umeå) har satt sina spår hos 
beställaren. Detta antyder att beställarorganisationens riskbild är påverkad av dessa dåd, då de 
inträffat lokalt i Umeå, samt fått stor medial uppmärksamhet.    
 
Då det vid terror och brottsförebyggande syfte konstrueras undermarkstationer med få entréer 
(för att enkelt kunna stänga av stationen vid terrorattacker) kan detta motverka tillgänglighet 
och öka andra säkerhetsrelaterade problem, såsom trängsel. Även andra åtgärdsaktiviteter, 
som att exempelvis reducera antalet sittplatser för att undvika att alkoholister/narkomaner 
vistas där under långa perioder, kan medverka till begränsad tillgänglighet för bland annat 
personer med mobilitetsproblem, och behov av sittplatser.  
 
Genom att medvetandegöra dessa säkerhetsproblem tidigt i utformningen kan genomtänkta 
lösningar ingå i projekt som en naturlig del. Då majoriteten projektörer och konstruktörer är 
män, och den upplevda otryggheten vid plattformarna är större hos kvinnor än män, kan detta 
ha inverkningar på utformningen, trots att jämställdhet ingår i de transportpolitiska målen.  

7.3.5. Brandrisk 
Då brand vid perronger i undermarkstationer ställer högre krav på utrymningsmöjligheter och 
säkerhet än plattformar i marknivå, kan denna säkerhetsrisk främst ses i samband med sådana 
plattformar.  

7.3.5.1. Resenärer 

Resenärers beteende har stor inverkan på utrymning och konsekvenser av brand. I en situation 
då brand eller rökutveckling uppstår, kan detta inverka till höga stressnivåer hos resenärer. 
Stressnivåerna kan även öka om trängsel uppstår vid utrymning, vilket kan medföra 
överträdelser som exempelvis att personer beter sig våldsamt mot andra resenärer i syfte att 
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effektivisera sin egen räddning. Sådana effekter inverkar negativt på utrymningen för samtliga 
resenärer.  

7.3.5.2. Den fysiska plattformen 

Då plattformen utformas för att medge tillgänglighet och stödja rörelseflöden, är rulltrappor 
ett ofta använt hjälpmedel. Rulltrappor är även tänkt att nyttjas vid utrymning, då i 
uppåtgående riktning. Dock kan det vid vissa brandsituationer bli aktuellt att stanna 
rulltrappor, varvid de används som manuella trappor. Detta kan försvåra utrymning för 
personer som har svårigheter med rulltrappornas högre nivåskillnader mellan stegen i 
jämförelse med vanliga trappor.  

7.3.5.3. Projektorganisation 

Organisatoriska barriärer vid brand kan ses i evakueringsplaner, räddningsövningar och 
samarbeten mellan olika organisationer och räddningstjänst. Brister i dessa barriärer kan vara 
att förutse hur resenärer faktiskt kommer agera i utrymningssituationer, och att föra in detta i 
räddningsinsatsen.   

7.3.5.4. Åtgärder 

Genom att installera plattformsväggar, såsom vid Citybanan, kan brand- och rökspridning 
minskas från brand i vagnar på spåret. Sådana väggar inverkar även för en än effektivare 
utsugning av rökgaser från plattformen och förbindelsevägar. Vid Citytunneln har olika 
scenarier med resenärers gånghastighet och summan av varseblivnings-, reaktions- och 
beslutstider utförts, vilka tyder på att dessa faktorer har stor inverkan i brandens konsekvenser 
på utrymningen. Summan av tiden det tar för resenärer att få information om att utrymning 
tills den sista resenären har utrymt påverkas av vilken informations som ges, samt på vilket 
sätt detta sker, och här är kommunikationen till resenären av stor vikt. Samarbeten och 
kunskapsspridning mellan olika utländska organisationer kan ge insikt i hur problem med 
brand uppstått och hanterats av dem. För att motverka problem med höga steg i rulltrappor 
kan vanliga trappor ses som ett säkerhetshöjande komplement till rulltrappor, om utrymme 
finns så länge inte plattformsytans dimension utanför trappan blir alltför smal.  

7.3.6. Plattformslutning ut mot spåret 

7.3.6.1. Resenärer 

Då resenärens sensomotoriska uppfattning av plattformen ofta inte inkluderar dess lutning i 
breddens riktning (då lutningen oftast inte är större än 2 %), har resenären svårare att se denna 
riskkälla. Dock har framkommit att lutning ner mot spår kan innebära en risk för hjulburna 
objekt (såsom barnvagnar eller rullstolar) att rulla ner på spår. Eftersom majoriteten resenärer 
ej ser detta som en riskkälla, agerar de därmed inte säkerhetshöjande mot den, utan handlar 
som vanligt. Detta kan ses som ett av Rollenhagens (1995) felgrepp, där personer agerar som 
vanligt utan hänsyn till denna förändrade förutsättning. Barriärfunktioner skulle i detta fall 
kunna vara kunskap om riskkällan, då resenärer genom sitt handlande (exempelvis låsa 
barnvagnar och rullstolar) kan motverka säkerhetsrisken.    

7.3.6.2. Den fysiska plattformen 

Plattformens lutning inåt från plattformkanten kan ses som en säkerhetsbarriär för att undvika 
att olyckor med föremål som rullar ned över plattformskanten. Brister i att plattformen lutar 
mot en mittfåra, är att denna dränering kan vara svår att underhålla och att översvämning med 
isbildning vid kallt väder kan bildas om det blir stopp i mittdräneringen.  
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7.3.6.3. Projektorganisation 

En typ av beteendetendens hos organisationen kan ses i ljuset av att praxis inom 
plattformskonstruktion har varit att konstruera plattformen med en lutning ner mot spåret för 
att regnvatten ska kunna dräneras bort på så sätt. Detta har även varit en kostnadseffektiv 
lösning.  

7.3.6.4. Åtgärder 

Vid sidoplattform kan ofta plattformslutning bak från plattformskanten ske utan att orsaka 
problem med stopp i dräneringssystem såsom kan inträffa vid mittplattformens mittfåra.  

7.3.7. Tågpassage i hög hastighet 
Vid passage av tåg i hög hastighet vid plattformsspåret kan vinddrag uppstå som kan 
uppfattas som obehagligt för resenärer, samt förflytta hjulburna föremål. Planerandet av 
eventuellt ännu högre hastigheter på passerande tåg utanför plattformsspåret (alltså ej direkt 
vid förbi plattformen) kan liksom andra förbigående tåg medföra mycket allvarliga 
konsekvenser om personer befinner sig på spåret.  

7.3.7.1. Resenärer 

De flesta resenärer upplever tåg som passerar plattformen i hög hastighet som obehagligt men 
ser det ej som en riskkälla. Dessa sensomotoriska uppfattningar kan medföra att resenären 
försöker motverka upplevt obehag genom att exempelvis flytta sig in från plattformens kant. 
Briser i dessa säkerhetsbarriärer är då resenären inte anser att förbigående tåg utgör en 
säkerhetsrisk, eller att resenären ej uppmärksammat tåget, då nya tåg kan vara tysta. I 
situationer med spring över spår för att nå andra plattformar, kan passerande tåg i höga 
hastigheter utgöra en stor risk.  

7.3.7.2. Den fysiska plattformen 

En säkerhetsbarriär som kan uppkomma naturligt beroende på spårkonstruktion, är sidospår, 
där resenärers uppmärksamhet enbart behöver vara riktad mot trafiken på ett spår, jämfört 
med två vid mittplattformen. Andra säkerhetshöjande funktioner är varningsmeddelanden som 
”se upp för passerande tåg” på display, vilka dock inte alltid uppmärksammas av resenärer, 
speciellt om det ej följs av ett akustiskt varningsmeddelande. Meddelandet innehåller en 
uppmaning till uppmärksamhet, men ej någon beskrivning av riskens konsekvenser som enligt 
Wogalter et al (2002) kan öka förståelse för informationen.  

7.3.7.3. Projektorganisation 

Såväl hastighetsbestämmelser som trafikplanering (vilka spår som trafikeras) kan ses som 
organisatoriska frågor. Säkerhetsbarriärer från organisationens håll är begränsningar av tågens 
hastighet vid plattformen, dessa vägs mot trafikeffektivitet. Genom att planera godståg som 
har sämre aerodynamisk design och ger upphov till större vindlaster på plattformen på yttre 
spår kan ses som säkerhetsbarriärer hos organisationen. Detsamma gäller för persontåg med 
höga hastigheter som enbart passerar stationen. Organisatoriska brister kan uppstå då tåg med 
stora vindlaster planeras passera plattformen.  

7.3.7.4. Åtgärder 

Genom konstruktion av staket mellan plattformsspår och yttre spår, kan risken för att personer 
skadas vid spårspring minskas. Även vinddrag och stenskott/uppvirvlande snö och skräp från 
passerande tåg upp mot plattformen kan motverkas genom en sådan lösning. Genom en tydlig 
och välassocierad varning om passerande tåg, kan resenärers uppmärksamhet riktas mot 
riskkällan.  
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7.3.8. Stressade resenärer 

7.3.8.1. Resenärer 

I situationer då resenärer är försenade till tåget händer det ofta att de springer mot tåget och i 
vissa fall försöker de även slita upp dörrar på tåg som avgått och rullar ut från stationen. 
Dessa personer kan ses som risksökande, eftersom personer kan skadas mycket allvarligt om 
de försöker komma på ett tåg i rörelse. Personerna kan ses begå fel på den kunskapsbaserade 
nivån, där de medvetet begår överträdelser. I sådana fall kan barriärer som förståelse av 
situationens potentiellt allvarliga konsekvenser ses som överskuggade av resenärens 
stressnivå och motiv att begå överträdelser. För ovana resenärer som inte är vana att orientera 
sig i plattformsmiljön är orienterbarheten av vikt för att inte resenärerna ska komma in i en 
alltför hög stressnivå, vilket skulle kunna påverka deras agerande. Då resenärerna upplever att 
de har kontroll över sin transportsituation, medför det att de känner mindre stress inför den, 
jämfört med situationer då de anser sig ha liten kontroll. Den upplevda kontrollen kan ökas 
genom utförlig information om exempelvis förseningar.  

7.3.8.2. Den fysiska plattformen 

En lugn plattformsmiljö kan inverka lugnande på resenärer. Den akustiska miljön kan genom 
ljudabsorberande tekniker minska störande trafikljud och bakgrundljud samt tydliggöra viktig 
information. En säkerhetshöjande insats som testats är att spela klassisk musik på plattformar. 
Dock kan denna insats även ses höja bakgrundvolymen, vilket då kan få en till viss del 
motverkande effekt. 

7.3.8.3. Projektorganisation 

På organisatoriskt plan kan information om såväl förseningssituationer som riskfyllda 
moment inverka på hur resenärers stressnivå. Även personal på plattformen kan minska 
resenärers stressnivå, då personal kan ge upplysningar och råd om hur resenärerna bäst ska 
lösa situationen. Brister vad gäller information kring riskfyllda moment (spårspring/spring 
mot tåg) kan vara att sådan information ej uppmärksammas i samma utsträckning av resenärer 
om den förekommer ofta, enligt Wogalter et al (2002).  

7.3.8.4. Åtgärder 

Genom lättorienterade och korta förbindelsevägar kan resenärers kognitiva kontroll över 
situationen öka och därmed motverka höga stressnivåer.  Det är även viktigt med tydlig 
information om förseningar, spårändringar samt övrig information som resenären behöver för 
att känna kontroll över sin resa. För att hindra personer som redan är stressade/försenade att 
inte springa mot rullande tåg, kan införande av en spärranordning ses som en möjlig åtgärd, 
då den ej medger passage av resenärer då tåget avgått. Dock bör inte utformningen av spärren 
påverka reseflödet negativt och den bör heller ej medverka till att resenärer tar farliga 
omvägar över spåret för att komma förbi spärren. Att dörrarna ej går att öppna då tåget 
kommit i rullning är också ett sätt att motverka att resenärer försöker öppna dörrarna i farten. 
Nuvarande lösning med olåsta dörrar på vissa tåg hänger samman med att operatörer har 
behov av att kunna utföra snabba växlingar av spåren och komma på tåget i rullning.  
 

7.3.9. Fall- och halkrisk 

7.3.9.1. Resenärer 

Fallolyckor beror till stor del på underlagets yta, men även på hur det uppfattas av personen 
som beträder ytan. Ett beteende som kan urskiljas är att personer anpassar sin gång till hur 
underlaget ser ut, exempelvis genom att gå saktare vid halt underlag. I situationer då stressade 
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resenärer springer, kan halkrisker ses som än större, då personer med hög stressnivå enligt 
Rollenhagen förändras kognitivt, och därmed kan få problem att uppfatta halka. Detta kan ses 
som felgrepp (fel som begås på den skicklighetsbaserade nivån) där personer går på som 
vanligt trots att de borde anpassa sin gång till det halkiga underlaget. För personer som ej 
tänker på att tågets insteg mellan tåg och plattform kan vara halt av isbildning på steget, kan 
olycksfall där personer faller mellan tåg och plattform uppstå. Denna riskbild vid 
av/påstigning kan härröras till att resenärers ej uppfattar isbildningen på steget, varpå de stiger 
av/på som vanligt.   

7.3.9.2. Den fysiska plattformen  

Tillfälliga plattformslösningar bör även de utformas för att undvika halkolyckor. Då trä ofta 
används vid ombyggnation och vid tillfälliga förbindelsevägar kan dessa bli mycket hala vid 
regn och snö, och där kan säkerhetsåtgärder konstrueras med exempelvis hönsnät över 
träplankorna. Dock kan sådana lösningar bli svåra att nyttja för personer med väskor på hjul 
eller personer som är beroende av taktila stråk. Plattformens beteende vid regn och 
snö/isbeläggning är att den kan blir mycket hal, vilket inverkar på halkrisken. Då plattformen 
är svår att underhålla, speciellt vid plattformskanten där grus blåses bort av förbigående tåg, 
och underhållningsmaskiner har svårt att nå ända ut i kanten, kan detta ses som brister i 
barriärfunktionerna. En säkerhetsbarriär som ska dränera plattformen på vatten med 
plattformslutning ut mot spåret kan brista vad gäller snö/is på plattformen, då detta kan 
medverka till att personer kanar ut på spåret vid halka. En situationsfaktor som uppstår vid 
milt väder är vattenbildning på isbelagda plattformar, vilket kan ses som ett ytterst halkigt 
underlag för resenärer att beträda.  

7.3.9.3. Projektorganisation 

Enligt de krav som finns från organisationens håll på plattformsytor och förbindelsevägar ska 
dessa utformas i icke halkiga material. Dock kan det vara svårt då tydliga riktlinjer som 
exempelvis friktionskoefficienter vid olika väderlek ej finns. Ekonomiska begränsningar inom 
organisationen medför att tekniska lösningar som exempelvis plattformstak över hela 
bangårdar, eller inglasade trapphus och uppvärmda plattformsgolv inte kan införas generellt. 
Säkerhetsbarriärer mot halkrisker kan ses i snöröjning och dylikt underhåll av plattformen, där 
brister i underhåll kan ses som brister i säkerhetsbarriären.  

7.3.9.4. Åtgärder 

Plattformsuppvärmning kan ses som en lösning som motverkar halka, snö och is på 
plattformen. Specifika lösningar med smarta energikällor kan möjliggöra för denna typ av 
åtgärder. Kontrollering och inventering av plattformsytan och förbindelsevägar bör utföras för 
att identifiera riskplatser och motverka halkrisken. Plattformslutning in från kanten kan 
medföra att personer ej halkar ut på spåret vid isigt/snöigt underlag. Material med mer 
halkreducerande egenskaper vid plattformskantsmarkering kan medföra färre halkolyckor. För 
att undvika att personer faller vid på/avstigning kan information om höga eller hala steg ges 
till resenärerna. Även tillräcklig belysning hjälper resenären att se underlaget och därmed 
bedöma och anpassa sina rörelser.  

7.3.10. Plattform vid kurva och växel 

7.3.10.1. Resenärer 

Då resenärers beteende vid tågankomst kan påverkas av om de uppmärksammat det, kan en 
plattform i kurva som är svår att ha uppsikt över vara riskfyllt då resenärers chans att 
uppmärksamma inkommande tåg kan minska. Naturliga säkerhetsbarriärer som att undvika 
plattformskanten kan därmed påverkas negativt vid kurvformade perronger.  
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7.3.10.2. Plattformsutformning 

Plattformens beteende i kurva kan ge upphov till glapp mellan tåg och plattform, vilket 
medför ökad risk för fall för resenärer. Ett sådant mellanrum mellan tåg och plattform kan 
uppstå även vid växel invid plattformen.  

7.3.10.3. Projektorganisation 

Att placera en plattform i kurva kan bero på fysiska omgivningar som inte medger en rak dito, 
där ekonomiska begränsningar eller fysisk bebyggelse inte tillåter en uträtning av spåret. 
Ytterligare organisatoriska frågor som berör säkerheten är de signaltekniska rutinerna som 
utförs vid avgång, där tågpersonal (egentligen ej projektorganisation) måste ha uppsyn över 
plattformen för att kunna signalera en säker avgång. Skymd sikt och svårigheter att 
kontrollera att resenärer är ombord kan karaktäriseras som brister i säkerhetsbarriären vid 
signaleringen.  
 

7.3.11. Självmord 

7.3.11.1. Resenärer 

Då självmordsbenägenheten vid plattformsmiljön enligt Rådbo et al(2008) kan ses bero på 
tillgängligheten till spåren samt att konsekvenserna av handlingen är mycket sannolika, kan 
dessa individer därmed också ses spegla den benägenhet som påvisats hos personer som genar 
över spåret vad gäller bekvämligheten i tillgängligheten, och uppfattningen om handlingens 
utgång. Mentala och fysiska hinder för att personer ej ska begå självmord i plattformsmiljön 
är således till stor del avhängt på tillgängligheten, varpå hög tillgänglighet kan ses som brister 
i säkerhetsbarriärerna. 

7.3.11.2. Plattformsutformning 

Brister i suicidpreventionsarbetet är just den ovannämnda tillgängligheten till spåret, vilken i 
stor grad påverkas av den access som måste finnas för att ekonomiskt kunna driva tågtrafik. 
Tillgängligheten kan även ses som ett beteende för plattformen.   

7.3.11.3. Projektorganisation 

Organisatoriska beteenden kan vara att självmordsprevention ses som alltför 
komplicerat/allmänt gällande för att behandla vid planerande av järnväg. Dock har självmord 
på järnväg stor påverkan på organisationen vad gäller förseningar av tåg, insats vid 
kollisionen samt på tågoperatörsorganisationerna (vad gäller sjukskrivning av lokförare, 
ersättning för inställda tåg och sanering av tåg). Säkerhetsbarriärer såsom stängsling, kan ses 
brista då personer klipper upp stängslet, eller ställer upp redskap för att lättare kunna klättra 
över. Andra barriärer vad gäller övervakning, kan brista vid inryckning om denna sker för 
sent i förhållande till kollisionen.  

7.3.11.4. Åtgärder 

Eftersom suicidala personer enligt Rådbo et al(2008) ofta kan ses uppehålla sig i spåret under 
en viss tid innan påkörningen, medverkar en tidig detektion av dessa personer till att 
självmord kan motverkas. Detektering kan ske med kameraövervakning i samband med 
rörelsedetektorer kopplade till larmcentral med inryckning. Andra åtgärder är stängsling av 
järnvägskorridoren vid stationer, samt planering av förbipasserande tåg på spår, något spår 
bort från plattformsspåret samt med stängsel mellan spår med förbipasserande tåg i höga 
hastigheter och plattformsspåret. Även hastighetsbegränsningar invid plattformsmiljöer kan 
öka chanserna att stanna vid detekterade personer i spåren.  
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7.4. Sammanfattning 
Som helhet har studien visat på ett antal olika säkerhetsrisker kring plattformen, samt 
åtgärdsförslag och utifrån analysen har en modell för säkrare plattformsmiljö utvecklats (se 
bilaga 1). Inom de undersökta projekten har liknande säkerhetsproblem tagits upp i 
förhållande till projektets karaktär, exempelvis har projekt med stort antal resenärer arbetat 
med trängsel på plattformen. Genom analysen kan tydliga samspel ses mellan resenären, den 
fysiska plattformsmiljön och organisationen. Dessa samband är viktiga att utforska och 
utnyttja vid design av effektiva säkerhetsåtgärder. De problem som tagits upp måste 
naturligtvis vägas mot de ekonomiska investeringar som krävs för att motverka dem, och 
prioriteringar bör ske med utgångspunkt i det enskilda fallets särskilda egenskaper. Generellt 
kan en viss respektlöshet mot järnvägsspåret och tågtrafiken skönjas hos resenären, 
exempelvis vad gäller spårspring eller att stå ute i plattformskanten. Genom att skapa en 
balans av tillgänglighet och hinder, där lovlig passage till plattformen och anvisade 
väntutrymmen främjas och annat tillträde till spåret förhindras liksom att resenärer väntar i 
plattformskanten, kan en god säkerhet vid plattformarna upprätthållas.  
 

8. Utvärdering och vidare studier 
Examensarbetet utförande har skett förlöpt på ett bra sätt, vilket kan ses i skenet av att den 
utvecklade modellen ansetts behandla relevanta säkerhetsrisker av granskare inom området 
(intervjupersoner samt experter). Då säkerhetsriskerna genom checklistan kan 
uppmärksammas på ett tydligt sätt, ökar därmed möjligheterna att på olika sätt åtgärda dessa 
vilket innebär att flera olyckor kan undvikas. Genomgående i intervjuerna har det i den 
inledande delen framgått att projektorganisationernas inställning till plattformsmiljön varit att 
den uppfyller fullgod säkerhet och att andra områden prioriteras högre, dock har 
säkerhetsproblem kunnat diskuteras längre in i intervjuerna då intervjupersonerna ej utgår 
ifrån explicit riskhanteringsarbete. På grund av vissa svårigheter att dels få tag på föreskrifter 
från utländska järnvägsförvaltare (då utlämning av sådana dokument i vissa länder kan räknas 
som en säkerhetsfråga) och dels med att upprätta kontakter, har urvalen för undersökningar av 
internationella plattformsutformningar begränsats något. Denna begränsning har dock ej 
påverkat studien i någon stor utsträckning, utan en internationell utblick har ändock kunnat 
genomföras.  
 
Då de europeiska standarderna för driftskompabilitet för funktionshindrade föreskriver en 
kontrasterande yta i förhållande till det mörka gapet mot rälsen, vore det intressant med en 
utförlig kvantitativ studie av hur resenärer i Europa uppfattar den ljusa ytan och dess syfte, för 
att få tydliga indikationer på dess lämplighet. Fördjupade studier i syfte att reducera snö- och 
isbeläggningar i plattformsmiljön skulle kunna medföra en säkrare plattform under 
vintermånaderna. Problem med snö och is har genom studien visat sig vara svåra att 
övervinna och i ett land som Sverige där dessa väderförhållanden förekommer under en 
betydande del av året kan lösningar på sådana problem få mycket positiva effekter.  
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Bilaga 1. Modell för säkrare plattformsmiljö  
Denna modell syftar till att lyfta upp säkerhetsrisker för resenärer i plattformsmiljö som bör 
ses över vid konstruktion eller ombyggnad av stationsplattform, utöver de befintliga krav som 
ställs på järnvägsarbeten. Modellen ger bakgrund till hur riskerna kan uppkomma samt 
exempel på hur de teoretiskt kan, och praktiskt har förebyggts utifrån studerade 
järnvägsprojekt. Säkerhetsriskerna presenteras i en checklista och upplägget samt hur den bör 
användas beskrivs i nedanstående stycken.  

1.1 Modellutformning 
Checklistan är utvecklad utifrån de säkerhetsrisker som identifierats inom de fem projekt som 
undersökts (Citybanan, Botniabanan, Citytunneln, 50-11 Plattformar och Uppsala Central) 
samt genom intervjuer med tågpersonal och internationella infrastrukturförvaltare. 
Säkerhetsriskerna har analyserats genom ett perspektiv som fokuserar på samspelet mellan 
systemets olika delsystem för att ge en djupare och mer förklarande bild. Systemet är den 
undersökta plattformsmiljön, där järnvägen möter resenärerna. De olika delsystemen som 
inverkar på resenärssäkerheten är Människor, Teknik och Organisation. Människorna i 
järnvägssystemet består i denna modell av resenärer. Den teknik som ingår är den fysiska 
plattformen samt dess interaktion med tågtrafiken. För organisationen inberäknas här både 
Banverket som har haft rollen som beställare av järnvägssystem och utformat föreskrifter som 
ska gälla för systemen, samt de utförarorganisationer som har genomfört projekten.  

1.2 Användarhandledning för checklistan 
Syftet med checklistan är att ta upp faktorer som är relevanta att uppmärksamma vid 
konstruktion eller ombyggnad av stationsplattform för att öka resenärens säkerhet och 
trygghet. Säkerhetsriskerna är inte presenterade i prioriteringsordning, då detta till stor del 
beror av plattformens karaktär och egenskaper och därmed lämnas att utredas för de 
individuella perrongerna. Varje plattform har sitt specifika resenärsflöde, trafik, kringliggande 
bebyggelse och plattformsmiljö varpå hänsyn måste tas till plattformens förutsättningar och 
checklistan kan därmed ej ses som ett isolerat verktyg som kan användas rakt av och erbjuder 
ingen färdig lösning. Även en rad faktorer av funktionell, ekonomisk eller serviceorienterad 
karaktär inverkar på plattformens säkerhet, vilka måste vägas in i säkerhetsarbetet. Viktigt att 
poängtera är att åtgärdsförslag enbart är förslag och för att undersöka lämpligheten för den 
aktuella plattformen bör djupare utredning kring den aktuella plattformsmiljöns 
karaktäristiska drag utföras. Checklistan riktar sig främst till personer involverade i planering 
och utformning av plattformsmiljö och är tänkt att användas på följande sätt: 

- De oönskade händelserna och dess konsekvenser ger läsaren en mycket kort 
beskrivning av säkerhetsrisken. 

- Forskningsläget presenterar säkerhetsrisken kopplat till studier relaterade till det 
behandlade säkerhetsområdet, för att ge läsaren en bakgrund till säkerhetsrisken. 

- Åtgärdsförslagen ger läsaren förslag på hur säkerhetsproblemet på olika sätt kan 
motverkas. 

- Exempel från projekten visar läsaren hur säkerhetsproblemet tar sig i uttryck och 
behandlas inom de undersökta projekten. 

Efter att läsaren fått en överblick av de säkerhetsrisker som kan uppstå i plattformsmiljön, kan 
dessa kopplas till läsarens specifika plattform/stationsmiljö och med stöd från åtgärdsförslag 
och exempel från projekten utforma lösningar som möter den specifika plattformens 
egenskaper.  
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1.3 Checklista med säkerhetsrisker i plattformsmiljö 

1.3.1. Passage vid järnvägsövergång i plan 
Oönskade händelser:  Obehörigt spårbeträdande vid bevakad övergång/ouppmärksamt 

spårbeträdande vid obevakad övergång. 
Konsekvenser: Person skadas/förolyckas till följd av påkörning. 
Forskningsläge: Franska studier påpekar vikten av att tåget ska synas från 

järnvägsövergången, så att det kan uppmärksammas av de personer 
som vill passera vid övergången (SNCF, 2002).    
Otillåten passage är starkt kopplat till personers benägenhet att 
handla på ett sätt för att vinna tid med liten ansträngning (Lobb, 
2006). För personer som passerar under nedfällda bommar ses 
risken att bli påkörd som liten och fördelarna att spara tid väger 
över (Lobb, 2006). Enligt franska studier bör närområdet 
analyseras vid planering av järnvägsövergång i plan vid station för 
att undvika att övergången används som allmän övergång, snarare 
än passage till plattformarna (SNCF, 2002).  

Åtgärdsförslag: -Tydligare information om att uppmärksamma tågpassage vid 
obevakad övergång.  
-Säkerhetsstängsel kring gångfålla vid obevakad järnvägsövergång 
för att påvisa användandet av gångfållan. 
-Tydligare information om farorna med otillåten passage samt 
tydligare information om att det är olovligt och straffbart.  
-Planskild järnvägsövergång genom cykel/gångbro eller 
gång/cykeltunnel i de fall där detta är tillämpbart. 
-Spårändringsmeddelande i så god tid som möjligt, så att resenärer 
har tid att byta plattform utan att stressa eller få för sig att ta sig 
under nedfällda bommar. Det kan även nämnas i 
spårändringsmeddelande att spring under bommar/över spåret är 
straffbart.  
-Bättre synkronisering mellan bomfällning och tågpassage vid 
bevakade övergångar, för att undvika en alltför lång väntan för 
resenärer och därmed öka deras förtroende för bomsystemet och få 
dem att vänta. 

Exempel från projekt:  Dagligen passerar ett flertal personer olovligt under nedfällda 
bommar på väg till/från plattformar vid Uppsala Centralstation, 
men även för att ta sig till platser på andra sidan järnvägen. Genom 
den planerade gång/cykeltunneln som konstrueras under spåren, 
kan personer och resenärer ta sig till/från plattformar och passera 
under järnvägen utan att behöva korsa spår och vänta vid nedfällda 
bommar.  

1.3.2. Genande över spåret 
Oönskade händelser:  Obehörigt spårbeträdande i plattformsområde. 
Konsekvenser: Person skadas/förolyckas till följd av påkörning. 
Forskningsläge: En av de största dödsorsakerna inom järnvägen är personer som 

blir påkörda av tåg då de genar över spåret (Silla & Louma, 2008). 
Trots detta uppfattas genande som relativt säkert av personer som 
genar över spår, och få vet om att det är olagligt och straffbart 
(Silla & Louma, 2008). 



 69

 Då den upplevda risken att bli påkörd på spåret ses som liten och 
tiden personer ”sparar” genom genande över spår upplevs som 
mycket påtagbar, kan detta medverka till att information om 
konsekvenser av personpåkörning har låg effekt (Lobb, 2006).   

Åtgärdsförslag: -Tydlig och effektiv information, kommunikation och skyltning 
om risker med spårspring samt dess straffbarhet till grupper i 
stationens närområde (skolor, arbetsplatser). 
-Planering av plattformens förbindelsevägar och utgångar som 
stämmer med generella rörelsemönster hos resenärer och tredje 
man, med utgångspunkt i hur omgivande bebyggelse ser ut (vart 
skolor, arbetsplatser, bostadsområden etc. ligger i förhållande till 
plattformarna). 
-Samarbete mellan olika organisationer såsom; lokförare, personal 
vid stationen samt lokala instanser för att identifiera platser med 
frekvent genande över spår (spårspring). 
-Säkerhetsstängsel (i sträckmetall som ej går att fläta upp eller 
enkelt klippa upp) eller annan typ av svårforcerat hinder 
(taggbuskar, bullerplank som ej går klättra på) utmed järnvägsspår 
där spårspring förekommer. 
-Stängsel mellan spår där personer ofta genar.   

Exempel från projekt: Vid Uppsala genar ett stort antal personer över spåret för att 
smidigare ta sig från plattformen, då det på vissa ställen kan vara 
långt mellan avstigning och laglig järnvägsövergång. Resenärernas 
generella rörelsemönster har kartlagts och implementerats i 
lösningar för tillåtna förbindelsevägar i koppling till 
konstruktionen av den nya gång-/cykeltunneln. 

1.3.3. Personer vistas vid plattformskanten 
Oönskade händelser:  Personer i plattformens skyddszon.  
Konsekvenser: Person skadas/förolyckas till följd av påkörning.  
Forskningsläge: Plattformskanten ses av de flesta resenärer inte som en riskfylld 

zon och den markering av skyddszonen som medger att personer ej 
ska befinna sig vid kanten respekteras i sämre utsträckning vid 
stort antal resenärer vid plattformen (Lindberg, 1994). Genom att 
designa objekt så att det blir uppenbart för personer hur de ska 
använda objekten kan designern få personer att använda objekt på 
det sätt den planerat(Norman, 1988).  

Åtgärdsförslag: -Tydligare information om syftet med skyddszonsmarkering, via 
textmeddelande i markeringen, i separat skyltning eller genom 
medveten design av plattformskanten. 
-Arkitektur som medverkar till att resenärer väntar närmare 
plattformens mitt med hjälp av hur resenären uppfattar miljön. 
Införande av pelargång, eller tak som är rundat för att tydliggöra 
plattformens mitt som central att vänta i.  
-Tydlig information om ankommande tåg, där skillnad görs mellan 
passerande tåg och tåg som stannar vid plattformen, exempelvis 
genom högtalarutrop. 
-Blinkande varningslampor i plattformskanten då tåg anländer kan 
medföra att personer uppmärksammar tåg och flyttar sig från 
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plattformskanten. Än bättre med lampor i siktlinjen, eller en 
allmän höjning av ljusnivån vid inkommande tåg. 
-Markeringar i form av beläggning eller plattsättning vid 
plattformskanten ska vara i halkreducerande material, för att 
motverka fall vid på/avstigning. Plattor som utsätts för nederbörd 
bör även vara halkreducerande då de är regnblöta.   
-Bänkar och inbjudande väntzoner, exempelvis inglasade väntrum 
på plattformen, som tydligt anvisar vart resenärer ska vänta. 

Exempel från projekt: För plattformar belägna utomhus är det mycket svårt att se 
markeringar som döljs av snö eller is vintertid. Nuvarande ljusa 
kantplattor i plattformsytan vid Stockholms Centralstation anses 
bli mycket hala vid regn eller frost, varpå de kan utgöra 
halkriskproblem. I Nederländerna undersöks hur implementering 
av de europeiska TSD reglerna för riskzonen vid plattformskanten 
ska utföras, då spekulationer har uppkommit om otydlighet vid 
flertalet olika ytor kan uppstå (där TSD kräver visuella 
markeringar av såväl riskzonens inre kant från rälssidan som 
yttersida mot spåret, och där nederländska nationella regler 
påbjuder en streckad linje i den inre sidan). Den randiga 
plattformskantsmarkeringen vid Citytunnelns station Triangeln i 
Malmö som kan uppfattas som orolig/störande av resenären och 
kan på så sätt motverka att personer befinner sig på den ytan.  

1.3.4. Överfall och sabotage 
Oönskade händelser:  Överfall och sabotage 
Konsekvenser: Person upplever rädsla/obehag, person skadas fysiskt/psykiskt vid 

överfall. 
Forskningsläge: Resenärer upplever större risk för överfall på kvällstid än dagtid, 

och kvinnor upplever större otrygghet än män (Cozens et al, 2003). 
Den upplevda trygghetskänslan minskar vid dåligt upplysta platser 
och ställen med skymd sikt (Berglund et al, 2006).  

Åtgärdsförslag: -Översiktbara och väl upplysta plattformsmiljöer, utan dolda 
gömställen och nischer. 

 -Breda, ljusa och lättöverskådliga gång/cykeltunnlar.  
 -Ljusa material, utnyttja naturligt ljus och rundade hörn, för att 

undvika att förövare kan gömma sig i mörka, dolda utrymmen.  
 -Olika möjliga förbindelsevägar för att kunna undvika upplevda 

otrygga platser eller fly från förövare.  
 -Övervakningskameror för detektion av överfall och sabotage, 

samt i avskräckande syfte vad gäller kriminalitet i plattformsmiljö.  
 -Personal vid plattformen stärker trygghetskänsla för resenärer. 
Exempel från projekt: Genom planerade transparanta konstruktioner med stor 

användning av glaspartier samt noggrann övervakning kan överfall 
i Citybanan i Stockholm motverkas. Järnvägstunneln under spåren 
i Uppsala konstrueras med bred öppning för insikt i 
tunnelmynningen och stora dagsljusinsläpp för att öka 
trygghetskänslan för trafikanter.  

1.3.5. Stressade resenärer 
Oönskade händelser:  Hög stressnivå hos resenärer/Resenärer begår överträdelser. 
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Konsekvenser: Person skadas/omkommer på grund av personpåkörning. 
Forskningsläge: Den första reaktionen vid stress är en alarmreaktion (Koslowsky et 

al, 2005). Människan kan ändras kognitivt och beteendemässigt då 
hon utsätts för stress (Rollenhagen, 1995). Stress är en av 
faktorerna till att människor aktivt begår fel och överträdelser 
(Reason, 1990). Resans förutsägbarhet påverkar resenärers 
stressnivå, där en hög förutsägbarhet och därmed ökad kognitiv 
kontroll över resan minskar stressnivån (Evans et al, 2002).  

Åtgärdsförslag; -Lättorienterad plattformsmiljö där resenären enkelt kan navigera 
efter skyltning och utformning av plattformsområdet (hur logiskt 
plattformarna är placerade i förhållande till varandra, stationshus 
och anknytningar).  

 -Korta och direkta förbindelsevägar mellan olika punkter inom 
plattformsmiljön (ingång – plattform, plattform – utgång, plattform 
– anknytning, etc.).  
-Plattformsavskiljande väggar en bit från plattformskanten som 
medför att personer som springer mot tåg ej har möjlighet att 
komma i kontakt med tåget då plattformsdörrarna stängts. Dessa 
dörrar bör vara utformade så att det tydligt framgår hur de 
fungerar. 
-Grindar, exempelvis vid plattformsuppgångar, som ej släpper 
igenom resenärer till plattformen då tåget har börjat rulla. 
-Tydlig och tidig information om spårändringar, förseningar och 
dylikt som påverkar resan.  
-Tågdörrar som ej kan öppnas då tåget satts i rullning.  

Exempel från projekt: I Uppsala är det mycket vanligt att försenade resenärer springer 
mot tåg som ska avgå, och även att de försöker få upp dörrar på tåg 
i rullning. Genom de plattformsdörrar som installeras i Citybanan i 
Stockholm kommer resenärer hindras från att komma i kontakt 
med tåget då plattformsdörrarna stängts (dock begränsas denna 
lösning av att den enbart kan trafikeras av en slags tågtyp på grund 
av avståndet mellan dörrarna, jämfört med den lösning som finns 
vid Lisebergs station i Göteborg med plattformsväggar en bit ut 
från plattformskanten). 

1.3.6. Plattformslutning ut mot spår 
Oönskade händelser:  Hjulburna föremål rullar ut på spår /Halka som medför att personer 

kanar ut på spår. 
Konsekvenser: Person skadas/omkommer till följd av personpåkörning. 
Forskningsläge: Vid tågpassage kan hjulburna föremål förflyttas av vindlaster och 

en plattformslutning ner mot spåret kan påverka föremålets 
förflyttelseriktning (MacDonald, 2007) 

Åtgärdsförslag: -Lutning av sidoplattformar i dräneringssyfte bör ske bort från 
spåret. 
-Mittplattformar bör utformas med fullgod mittdränering, där 
stopp i dräneringen förebyggs och ej medverkar till vattensamling 
på plattformen.  
-Noggrant underhåll av plattformen i halkreducerande syfte. 
-Uppvärmd plattform för att undvika halkrisker. 
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Exempel från projekt: Vid de nykonstruerade mittplattformarna i Uppsala finns lutning ut 
mot spåret för dränering, varvid olåsta föremål med hjul 
(barnvagnar/rullstolar) eventuellt kan rulla i riktning ut mot spåret. 
Inom Botniabanan har plattformarna utformats med lutning bakåt 
från plattformskanten för att förhindra att objekt rullar ut i spåren 
eller att personer kanar ner mot spåren vid halt underlag. 
Plattformslutning bort från spåren tillämpas generellt även inom 
projektet 50-11 Plattformar. 

1.3.7. Plattform vid kurva och växel 
Oönskade händelser:  Nedsatt sikt för tågpersonal/ Resenär faller i glappet mellan tåg 

och plattform 
Konsekvenser: Person kläms i tågdörrar/person ramlar vid av- eller påstigning. 
Forskningsläge: Plattformskonstruktion i kurva medför ökat glapp mellan tåg och 

plattform vilket kan innebära en ökad risk att resenärer 
trampar/faller emellan (Bonnett, 2005). Kurvformade 
konstruktioner kan även medföra sämre överblickbarhet för 
personal vid plattformen (Bonnett, 2005). Även plattform vid 
växel innebär ett ökat glapp mellan tåg och plattform (BHF 
586.26).   

Åtgärdsförslag: -Plattformar i kurva bör undvikas, då sikten i sådana fall är sämre 
än i övriga fall. 

 -Tydliga varningsljud/signaler för inkommande tåg, då dessa kan 
vara svåra för resenärer att uppmärksamma på grund av 
kurvformad plattform. 

 -Hjälpmedel för tågpersonal att kontrollera så att personer kommit 
ombord innan avresa, via videobevakning över plattformen eller 
strategiskt placerade speglar. 

Exempel: I Uppsala har vissa plattformer planerats med kurvatur, varpå 
signalering och kontroll vid avgång blir svårare och mer riskfyllt 
att utföra. Då personal har svårt att se så att alla kommit ombord, 
kan problem som klämrisk för påstigande resenärer uppstå. Hyllie 
station i Citytunneln har även den plattform i kurva, varpå 
ankommande tåg blir svårare för resenärer att upptäcka.  

1.3.8. Halka och fall 
Oönskade händelser:  Fall på plattform/Person faller och glider ned på spår. 
Konsekvenser: Person skadas/omkommer.  
Forskningsläge: Enligt statistik från Banverkets incidentrapportering SYNERGI 

har flertalet olyckor anmälts där personer fallit mellan tåg och 
plattform vid på/avstigning (SYNERGI, 2005-2009). Det 
väderskydd som ges av plattformstaket kan oftast ej hålla 
plattformskanten fri från regn, snö och isbildning på grund av att 
dess räckvidd (som begränsas av tågets normalsektion) (Morlok et 
al, 2004). Tåg kan genom det luftdrag de ger upphov till sopa bort 
grus (som lagts dit i underhållssyfte)  från plattformskanten 
(Lindberg, 1993).  

Åtgärdsförslagr: -Plattformsmsbeläggning som reducerar halkrisk, speciellt vid 
plattformskanten. 
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-Noggrant underhåll av plattformen, speciellt vid dåliga 
väderförhållanden. 
-Minimera vertikala och horisontella skillnader mellan tåg och 
plattform för att undvika att personer kan falla emellan. 
-Plattformsuppvärming för att undvika snö/isbildning på 
plattformen. 
-Gemensamt övertäckande plattformstak över flertalet plattformar, 
för att minska mängden snö och regn på plattformarna.   

Exempel från projekten: Flera personer menar att kantplattorna vid Stockholm 
Centralstation som ska markera kontrasterande färg mot resten av 
plattformen, blir mycket hala vid regn eller frost. Tillfälliga 
plattformsytor i träplank vid Uppsala Central bli mycket hala vid 
regn och frost, då trä inte har lika högt friktionsvärde som den 
grövre asfalten. För att öka friktionskoefficienten på plattformsytor 
och skapa en skrovlig yta borstars gjuten betong inom projektet 
50-11 Plattformar. Vid Umeå Östra har provanläggning för 
plattformsuppvärmning anlagts för att motverka halka på 
plattformen. 

1.3.9. Självmord 
Oönskade händelser:  Självmord genom obehörigt spårbeträdande. 
Konsekvenser: Person skadas/omkommer till följd av påkörning. 
Forskningsläge: Att personer begår självmord sker frekvent i plattformsmiljö, där 

det är relativt enkelt att ta sig ner på spåret (Rådebo, 2008). Utöver 
tillgänglighet inverkar även den stora sannolikheten att omkomma 
vid personpåkörning på självmordkandidaternas val (Rådebo, 
2008). 

Åtgärdsförslag: -Tillgängligheten till spåret minskas genom säkerhetsstängsling. 
 -Kameraövervakning med rörelsedetektorer då personer olovligt 

befinner sig i spårområdet, samt direkt anslutning till 
väktarinsatser som kan ingripa i situationen. 

Exempel från projekt: Citybanan ansåg i tidigt skede att självmordförsök var av 
allmängiltig karaktär, och ej specifikt för just Citybanan. Dock 
hindras möjligheterna att begå självmord vid Citybanan radikalt i 
och med de planerade plattformsdörrarna, då tillgängligheten till 
spåret kraftigt minskas.  

1.3.10. Brand 
Oönskade händelser:  Brand. 
Konsekvenser: Person skadas/omkommer till följd av rökgas och brand. 
Forskningsläge: Studier av rörelseflöden vid på/avstigning visade att resenärer med 

bagage minskar ut/inflödet med ca 25% och att kapaciteten även 
minskar med det vertikala och horisontell avståndet mellan 
plattform och tåg (Daamen & Wiggenraad, 2008). Brandgas 
medför minskad sikt vilket påverkar utrymning negativt (Kang, 
2007).  

Åtgärdsförslag: -Kontinuerliga övningar och utbildningar av brandinsatser för att 
uppehålla beredskap. 

 -Så litet vertikalt och horisontellt avstånd mellan plattform och 
vagn som möjligt för att öka på/avstigningskapacitet. 



 74

 -Plattformsavskiljande väggar motverkar spridning av brandgas till 
utrymningsvägar. 
-Tydligt skyltade utrymningsvägar och budskap till resenären om 
hur säker utrymning ska ske. 

 -Brandförebyggande åtgärder i form av utsug av brandgaser, 
trycksättning vid plattformar och förbindelsevägar samt 
brandreducerande materialval på plattformar.  

Exempel från projekt: Med hjälp av de planerade plattformsavskiljande väggarna vid 
Citybanan i Stockholm, som delvis kan stå emot brand, kan 
brandgasspridning minskas. Väggarna måste även vara relativt 
lätta att slå ut, för att gynna en utrymning då det blir nödvändigt. 
Dock begränsas denna lösning av att den enbart kan trafikeras av 
en slags tågtyp på grund av avståndet mellan dörrarna. 

1.3.11. Tågpassage i hög hastighet 
Oönskade händelser:  Uppvirvlande föremål/ Hjulburna objekt förflyttas av 

vindlaster/obehörigt tillträde till spåren. 
Konsekvenser: Person skadas/omkommer till följd av påkörning. 
Forskningsläge: Då tåg passerar i hög hastighet kan detta orsaka upplevt obehag för 

resenärer, och kan även ge upphov till vinddrag, uppdragen snö 
och mindre stenar som skjuts mot plattformen (Lindberg, 1994). 
Tågpassage kan medföra vindlaster som kan påverka hjulburna 
objekt på plattformen, dock medför aerodynamiskt utformade 
snabba persontåg ungefärligt lika stora aerodynamiska krafter som 
godståg i lägre hastigheter (MacDonald, 2006).  

Åtgärdsförslag: -Genom att få personer att befinna sig långt från plattformskanten 
kan resenärers påverkan från luftdragen från tågen motverkas, 
exempelvis genom tydliga markeringar vid plattformskanten. 

 -Tydlig information till resenärerna om ankommande tåg, där 
skillnad görs mellan passerande tåg och tåg som stannar vid 
station, exempelvis genom högtalarutrop eller varningssignal. 
-Vid passager av höghastighetståg kan ett vindskyddande staket 
uppföras mellan plattformsspåret och höghastighetsspåret, för att 
minska att de vinddrag som uppstår vid tågens nedre delar 
påverkar personer på plattformen. Ett staket motverkar även att 
personer genar över spår. 
-En sänkt hastighet förbi stationsområdet kan vara att föredra i de 
fall där tidsförlusten ej påverkas i stor utsträckning.  

Exempel från projekten: Vid Botniabanan kommer tåg att passera mindre stationer i hög 
hastighet, vilket kan medföra vindlaster och under vinterklimat kan 
snörök uppstå vid plattformarna. Genom att motverka att personer 
befinner sig på sådana stationer, samt att motverka spårspring med 
hjälp av stängsling vid dessa platser kan riskerna kring 
förbipasserande tåg minskas. De bakåtlutande plattformarna 
medför minskade risker att hjulburna föremål ska påverkas av 
vinddraget. 
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Bilaga 2. Intervjumallar 
Nedan presenteras den intervjumall som använts vid intervjuer med personal involverad i de 
undersökta projekten respektive den intervjumall som nyttjats vid intervjuer med tågpersonal 
(lokförare och tågvärdar). 

Intervjumall Projektpersonal 
1. Kan du beskriva din roll inom projektet? 
2. Hur sker plattformsutformning? 
3. Hur arbetar ni med säkerhet kring plattformen? 
4. Hur mäts/uppskattas säkerheten kring plattform/station? 
5. Hur har ni arbetat med att identifiera risker i plattformsmiljön? 
6. Vilka risker/säkerhetsproblem har diskuterats inom projektet? 
7. Hur har dessa förts vidare i projektet? 
8. Vilka parter har varit involverade i utformningen av plattformarna? 
9. Hur har samarbetet mellan de ingående parterna sett ut? 
10. Hur kommuniceras säkerhetsproblem från planering till utformning? 
11. Vilket ser du/ni som största säkerhetsproblemet i plattformsmiljön?  
12. Hur kan detta säkerhetsproblem åtgärdas? 
 

Intervjumall Tågpersonal 
1. Kan du beskriva din roll i plattformsmiljön? 
2. Påverkar plattformens utformning ditt arbete? 
3. Hur ser du generellt på säkerheten kring plattformen? 
4. Vilka säkerhetsproblem/risker ser du i plattformsmiljön? 
5. Vad är de största riskerna? 
6. Hur kan de åtgärdas? 
7. Kan du ge exempel på en säkert respektive osäkert utformad plattform? 
8. Finns det något i utformningen av plattformar som du vill ändra på? 
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