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Banverket

Slutrapport från Delprojekt 2, Etapp 1: Reviderad i juni 1999.

Sammanfattning. Denna rapport redovisar det arbete som har gjorts av IFE i
Etapp 1 av Delprojekt 2. Arbetet har haft tre huvudsyften: (1) en genomgång av
litteratur av relevans för rapportering av mänskliga fel, för klassificering av
barriärer, och för kognitiv ergonomi relaterad till tågförarsystemet; (2) en analys
av olycks- och tillbudsrapporter, främst från Sverige; och (3) en översikt över
relevanta internationella organisationer inom järnvägsområdet.

Även om olyckor med tåg rapporteras systematiskt i många länder existerar inget
gemensamt system för rapportering eller analys. Med erfarenhet från
olycksanalyser inom andra områden har det föreslagits att systemet CREAM
används för analyser av järnvägsolyckor (se nedan). Som ett tillägg till
olycksrapportering föreslogs att man ska skilja mellan fyra olika barriärsystem,
kallade fysiska, funktionella, symboliska och immateriella.

Litteraturgenomgången visade att det finns mycket lite som är av direkt relevans
för ergonomin i tågförarsystemet. Med utgångspunkt från den generella “human
factors”- litteraturen är det ändå möjligt att utveckla förslag till design inom
specifika områden, t.ex. förarkabinen i ett tåg.

Värdet av de tillgängliga olycksanalyserna har varit varierande beroende på hur
mycket man kunde läsa ut av olycksrapporterna. CREAM-metoden används bäst
vid olyckor som innehåller information om kontexten och den mänskliga aspekten.
Olycksrapporter med knapphändig information kan emellertid suppleras med
tågförarnas erfarenheter eller förklaringar och på så sätt användas i en vidare
analys. Resultaten från CREAM-analysen kommer att presenteras i sin helhet i en
egen rapport som utarbetas gemensamt med Delprojekt 1. Denna rapport kommer
också att ge förslag till hur olycksrapporterna kan förbättras med avseende på
förståelsen av effekten av mänskligt beteende.

Söktermer: Tågförarsystem; olycksanalys; litteraturöversikt; ergonomi; design;
barriärer
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1 Introduktion
Denna rapport presenterar resultaten från Delprojekt 2, Etapp 1. Enligt
projektbeskrivningen skulle IFE utföra följande två huvuduppgifter.

•  Litteraturgenomgång. En fokuserad genomgång av den tillgängliga
litteraturen med särskild hänsyn tagen till följande områden:
•  Rapporteringssystem för ”human factors” / ergonomiska aspekter av

arbets- och olyckssituationer, speciellt rapportering av så kallade
”mänskliga fel”. Många existerande rapporteringssystem använder
endast mycket enkla kategorier för att beskriva ”human factors” -
aspekter.

•  Barriäranalys, speciellt i samband med uppgiftsanalys (task analysis)
och funktionsallokering. Detta är av betydelse för att man ska kunna
utveckla förslag till förbättring av arbetssituationen.

•  Kognitiv ergonomi relaterad till tågförarsystemet.
•  Analys av drifterfarenheter, olycks- och tillbudsrapporter.

Framtagande av klassificeringsmodell för olycks- och tillbudsrapporter;
analys av utvalda och kritiska uppgifter i tågförarsystemet, samt baserat på
denna, identifiering av risker och barriärer för olika uppgifter i
tågförarsystemet.

Rapporten fokuserar på punkt 1 sedan arbetet med analys av drifterfarenheter
etc. har blivit något försenat.
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2 Litteraturgenomgång

2.1 Rapporteringssystem för ”mänskliga fel”

Det finns flera olika förslag till rapporterings- och klassificeringssystem för
mänskliga fel, t.ex. “Human Performance Investigation Process (HPIP)” som
används av den amerikanska kärnkraftinspektionen (US NRC) och “Maintenance
Error Decision Aid (MEDA)” som används av Boeing för analys av underhållsfel.
Under senare år har ett antal översikter gjorts av internationella forskare. Dessa
är inkluderade i bilaga A. Sammanfattningsvis kan man skilja mellan två olika
principer för klassificering. Den första, som illustreras i Figur 1, baseras på
antagandet att olyckor har sin grund i mänskliga felhandlingar. Dessa är
förorsakade av ett inre beteende, så kallade “interna psykologiska felmekanismer”,
dvs. fel i människans informationsbehandlande, mekanismer som i sin tur är
påverkade av ett antal faktorer som påverkar beteendet, så kallade “Performance
Shaping Factors (PSF)”, prestationsstyrande faktorer. Dessa PSF kan självklart
också inverka direkt på det yttre beteendet.

Yttre
beteende

(fel)
Yttre

beteende
(fel)

Psykologiska
felmekanismer

Beteende-
skapande
faktorer

Traditionell “Human Factors” /
Informationsbehandlande hos människan

Figur 1: Antagandet om mänskliga ”felmekanismer”

Detta är med få undantag den princip som ligger bakom de flesta rapporterings-
och analyssystem. Den andra principen, som illustreras i Figur 2, baseras på
antagandet att olyckor har sin grund i en komplex samverkan mellan mänskliga,
teknologiska och organisatoriska faktorer. Detta är också känt som principen om
MTO – Människa, Teknologi, Organisation. De typer av fel som kan observeras i
beteendet kallas för ”error modes” eller ”phenotypes” och uppstår i systemet som
helhet och inte endast i det mänskliga beteendet. Feltyper (”error modes”) måste
därför beskrivas för hela systemet som en helhet och inte endast för människan i
systemet. På samma sätt måste analysen också betrakta systemet som en helhet i
stället för att utgå från att orsaken i första hand kan hittas i mänskligt beteende.
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Kontext, sammanhang
(MTO)

Feltyp
(manifestation)

Mängden av
möjliga orsaker

“Cognitive Systems
Engineering”

Figur 2: MTO-modellen för olyckor.

Denna samverkan mellan människa, teknologi och organisation äger rum i en
situation eller en kontext. (Man kan också säga att det är denna samverkan i sig
som skapar situationen eller kontexten.) Enligt denna princip, som härstammar
från “Cognitive Systems Engineering” (kognitiv systemkunskap), bör man därför
inte skilja mellan “interna psykologiska felmekanismer” och yttre faktorer utan i
stället behandla alla faktorer som lika väsentliga.

2.1.1 Samlingar med olycksrapporter

En del referenser till individuella olycksrapporter utanför Sverige har
identifierats; dessutom har ett stort antal olycksrapporter ställts till förfogande av
Banverket och SJ. (Analysen av de senare redovisas i en särskild rapport.) Ett
stort antal olycksrapporter är tillgängliga via internet från Canadian
Transportation Safety Board. På samma sätt kan rapporter från National
Transportation Safety Board i USA skaffas fram.

En direktkontakt etablerades med Her Majesty’s Railway (HMI) i Storbritannien.
Härifrån mottogs sammanlagt 22 olycksrapporter där fel gjorda av tågföraren
ansågs som en betydande orsak. Fyra av dessa rapporter var resultatet av
omfattande offentliga utredningar. Motsvarande rapporter finns i andra länder,
men då de vanligtvis är skrivna på det egna landets språk (t.ex. holländska) har
de inte kunnat användas utan att det skulle ha krävts en översättning. I de
engelskspråkiga rapporterna är fel gjorda av tågföraren oftast av typen missad
signal (”Signal Passed at Danger – SPAD”), en kategori som utgör 85% av de
mänskliga felen enligt det brittiska rapporteringssystemet, (Horberry m.fl., 1994).

2.1.2 System för rapportering av ”mänskliga fel”

Resultatet av litteraturgenomgången uppvisade endast ett system som beskrev
”mänskliga fel” i detalj. Det var ”the SPAD Management Information System”
(SPADMIS) som har utvecklats av British Rail i Storbritannien.
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2.1.3 SPADMIS

I Storbritannien har det från 1991 till 1994 förekommit omkring 900 SPADs varje
år. För att ta hand om detta problem har ett SPADMIS-system utvecklats, (Lucas,
1989). Upplysningar som insamlats efter en SPAD-olycka matas in i en SPADMIS
databas. Från september 1993 är också varje SPAD-olycka klassificerad med
hänsyn till möjliga konsekvenser och i allvarliga fall analyseras olyckan
ytterligare i syfte att hitta de bakomliggande orsakerna och föreslå förebyggande
åtgärder. Ett resultat av denna aktivitet har varit en reduktion av antalet SPAD-
rapporter, som 1996 var så lågt som 771.

Huvudkategorierna i SPADMIS är följande:

Felbedömning Tågföraren har felbedömt antingen tågets beteende eller den föreliggande
situationen, t.ex. på grund av bristande kunskap om spåret, bromsar, signaler,
problem i kabinen, förorening av spåren (löv, snö, is) eller missuppfattning av
lokets dragkraft.

Missuppfattning Tågföraren har antigen tittat på fel signal eller avläst signalen fel beroende på
otillräcklig kunskap om spåret, signalen, rörelsemönster. Det kan också vara så
att signalen varit svår att se eller att tågföraren har haft felaktiga förväntningar
om vad signalen skulle visa.

Åsidosättande Tågföraren har antigen inte hittat eller sett signalen, eller också antagit att
signalen skulle visa klart ljus innan tåget hann fram till den. Tågföraren kan
också ha åsidosatt signalen på grund av otillräcklig kunskap eller som en direkt
överträdelse av reglerna. Orsakerna kan vara för stor tillit till den egna
erfarenheten, bristande förtrogenhet med spår och signal, eller dåligt synlig
signal.

Felkommunikation I dessa fall kan orsaken hittas i olika former av felkommunikation, t.ex. felaktig
eller mångtydig information, fel mottagare, fel protokoll, fel i utrustningen, fel
kanal, osv.

Fördelningen av fel mellan de olika kategorierna avspeglar inte bara
definitionerna i SPAD systemet utan också det faktum att det finns stora
skillnader mellan England och Sverige, t.ex. att England saknar ATC-system för
övervakning av stoppsignaler (jfr rapport från delprojekt 1). Resultatet är därför
inte direkt jämförbart med svensk statistik.

Trots det omfattande arbete som har gjorts med SPADMIS finns där vissa
oklarheter i kategorierna. Det är inte klart på vilket sätt kategorierna hänger
ihop, dvs., vilka som är överordnade och vilka som är underordnade. Många
kategorier beskriver en typ mänskliga fel, t.ex. bristande förtroende för signalen,
men ger ingen insikt i varför detta är fallet. Är det på grund av utbildning,
felplacering i jobb, bristande övervakning av nyutbildad personal, osv. En
klassificering av orsaker till fel måste kunna redovisa en förklaring på olika nivåer
och ange någon sorts systematiskt samband eller beroende mellan dem, på samma
sätt som t.ex. CREAM gör.

2.1.4 Review

Det var i början av 90-talet som metoden REVIEW utvecklades av James Reason
vid universitet i Manchester för att användas inom British Rail Research och
British Airways Engineering. Syftet med metoden var att uppskatta existensen av
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skadliga latenta tillstånd (“Railway Problem Factors – RPF”) inom
järnvägsverksamheten (Reason, 1997). REVIEW är inriktad på lokala och
organisatoriska faktorer som påverkar mänskligt utförande. REVIEW är dock
inte en metod för analys av olyckor utan en metod för (subjektiv) mätning av
förekomsten av RPFs. REVIEW baseras på antagandet att RPFs påverkar den
dagliga driften, och det har föreslagits att metoden skall användas för att
förhindra olyckor genom att identifiera latenta problem.

REVIEW består av 16 järnvägsrelaterade RPFs. Med hjälp av en värderingsskala
från 1 (nästan aldrig) till 5 (väldigt ofta) skall aktörerna bedöma i vilken grad
varje RPF har medfört någon form av problem i arbetssituationen. REVIEW fylls i
via ett datoriserat program, av personer på alla nivåer i organisationen och under
regelbundna perioder. Samtliga 16 RPFs är listade nedan:

1. Instrument och utrustning (”tools and equipment”)
2. Materiel (”materials”)
3. Vägledning och inspektion (”supervision”)
4. Arbetsmiljö (”working environment”)
5. Anställdas attityder (”staff attitudes”)
6. Hushållstjänster (”housekeeping”)
7. Entreprenörer (”contractors”)
8. Design (”design”)
9. Kommunikation mellan anställda (”staff communication”)
10. Kommunikation mellan avdelningarna (”departemental communication”)
11. Bemanning och skiftindelning (”staffing and rostering”)
12. Träning (”training”)
13. Planläggning (”planning”)
14. Regler / procedurer (”rules”)
15. Ledning (”management”)
16. Underhåll (”maintenance”)

Utvärderingen av RPF kan efter varje period analyseras och sammanfattas i ett
histogram eller stolpdiagram. På så sätt kan aktörerna se sina egna bedömningar
och se genomsnittet för hela arbetsplatsen för en bestämd period. Syftet med dessa
RPF-profiler är att identifiera de två eller tre mest centrala faktorer som behöver
åtgärdas. Man får en presentation av riskprofiler som kan följas över tid.
Ledningen kan med hjälp av REVIEW följa utvecklingen av de faktorer som
behöver förbättras och gripa in innan eventuella incidenter och / eller olyckor
inträffar.

2.1.5 CREAM - Cognitive Reliability and Error Analysis Method

IFE har i sin projektbeskrivning föreslagit att CREAM-metoden skall användas
som bas för en detaljerad klassificeringsmodell. CREAM har beskrivits i detalj i
Hollnagel, (1998). Sammanfattningsvis är CREAM baserad på följande principer.

•  Sannolikheten för mänskliga fel eller felhandlingar (”human error”) beror på
arbetsförhållanden / kontexten. Felhandlingar kan därför inte analyseras
som isolerade händelser utan måste ses ihop med den situation där de
förekommer.

•  Sannolikheten för att en felhandling leder till en olycka beror på systemets
funktioner och tillstånd, t.ex. så kallade ”latenta tillstånd”.
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•  Förutsägelse av framtida olyckor och fel måste ha sin utgångspunkt i en
analys och en förståelse av fel som har inträffat. För detta krävs en
gemensam uppsättning begrepp och ett gemensamt tillvägagångssätt.

Om man jämför de två principer som beskrivs ovan, så leder den första principen
till en klassificering och metod som är hierarkiskt uppbyggd medan den andra
leder till en klassificering och metod som på ett enkelt sätt kan anpassas till
rådande förhållande. Konsekvenserna av en hierarkisk klassificering är:

•  att analysen alltid börjar på samma sätt, dvs. från samma kategori;
•  att analysen alltid måste gå genom ett förbestämt antal steg eller nivåer

(förutbestämd riktning och djup).
•  att effekten av kontexten / situation endast är indirekta;
•  att det på grund av den förenklade modellen är mycket svårt att utvidga

kategorierna.

I motsats till detta är konsekvenserna av en icke-hierarkisk klassificering
följande:

•  att analysen börjar vid den mest relevanta kategorin;
•  att analysens inriktning och antal steg bestäms av kontexten/situationen och

inte av antalet kategorier;
•  att kategorierna på ett enkelt sätt kan utvidgas och att detta sker

systematiskt så att konsistensen i klassificeringen kvarstår.

Innan CREAM metoden kan användas måste utredaren göra följande:

•  Beskriva den faktiska händelsen så noggrant som möjligt. Beskrivningen
måste vara inriktad på de faktiska konsekvenserna av olyckan, dvs., på vad
som kan observeras (manifestationer). Beskrivningen måste undvika
antaganden om orsaker.

•  Beskriva den situation där olyckan inträffade med hjälp av så kallade
”Common Performance Conditions”, ett litet antal kategorier som beskriver
dels människan eller individen (psykologiska och fysiologiska tillstånd), dels
teknologin och dels organisationen.

•  Beskriva händelsen med hjälp av en tidslinje (”time line”). Detta är ett enkelt
sätt att framställa ett händelseförlopp så att t.ex. parallella aktiviteter och
beroenden mellan aktiviteter tydligt framgår.

När en sådan beskrivning föreligger kan den egentliga CREAM-analysen börja.
Det sker enligt beskrivningen i Hollnagel, (1998). Till stöd för analysen har en
hypertext (HTML)-version av de olika kategorier som används utarbetats, något
som förenklar konstruktionen av de möjliga orsakerna till olyckan. Erfarenheterna
av denna metod beskrivs längre fram i denna rapport.

2.2 Barriäranalys

2.2.1 Introduktion

Olyckor kan beskrivas på två olika sätt som ofta används samtidigt. Det ena
beskriver de händelser och betingelser som leder till resultatet eller utgången. Det
andra beskriver de barriärer som har brustit. En barriär är i detta sammanhang
ett hinder som har till syfte antingen (1) att förhindra att en handling utförs eller
en händelse inträffar eller (2) att minska konsekvensernas omfång när det
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t.ex.gäller att begränsa okontrollerad frigörelse av massa och energi. Barriärer är
väsentliga för olyckor i två olika avseenden. För det första är förekomsten av en
olycka en stark indikation på att en eller flera barriärer har brustit, dvs., att
barriärerna inte fungerade som de skulle eller att de rent av saknades. För det
andra kan barriärer användas som medel för att hindra eller förebygga att en
liknande olycka inträffar av någon annan anledning, beroende på vilka orsakerna
till olyckan bedömdes vara.

Barriärer är därför väsentliga som ett sätt att beskriva och förstå olyckor både vad
gäller analysen och det förebyggande arbetet. Svenson (1991) har föreslagit att
man skall skilja mellan barriärfunktioner och barriärsystem. Vi kan definiera en
barriärfunktion som det specifika sätt på vilket en barriär uppfyller sitt syfte
(avsikt). Ett barriärsystem är den faktiska basen för funktionen, dvs. de
organisatoriska och/eller fysiska (materiella) strukturer som är den nödvändiga
förutsättningen för att barriärfunktionen skall kunna realiseras. Användningen av
barriärbegreppet måste inkludera en systematisk beskrivning av olika typer av
barriärsystem och -funktioner, t.ex. som ett klassifikationssystem. Detta kommer
att göra det lättare att identifiera specifika barriärsystem och -funktioner och att
förstå vilken roll de har spelat, i båda betydelserna, vid en konkret olycka.

2.2.2 Barriärer och olyckor

Barriärfunktioner kan beskrivas på flera olika sätt. Dels med utgångspunkt från
det tidsmässiga förhållandet mellan en barriär och en olycka. Barriärer som är
tänkta att fungera innan en specifik initierande händelse inträffar är
förebyggande (preventiva) faktorer. Dessa skall förhindra att olyckan sker.
Barriärfunktioner som fungerar sedan den utlösande händelsen har ägt rum har
till syfte att skydda antingen systemet självt eller omgivningen mot olyckans
konsekvenser. Ett typiskt exempel är ett kärnkraftverk. Här finns många olika
barriärer som skall förhindra att en olycka inträffar - speciellt barriärer som
riktar sig mot felhandlingar från operatörerna. Om, mot all förmodan, en allvarlig
olycka inträffar och radioaktiva ämnen frigörs från härden, så fungerar
inneslutningen som en skyddande barriär som förhindrar att radioaktiva ämnen
sprider sig till omgivningen. Skillnaden mellan förebyggande och skyddande
barriärer visas i Figur 3.
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Utlösande händelse
(felhandling)

Förebyggande (kontroll-
barriärer):

Aktiva ellerpassiva barriär-
funktioner som hindrar  den

utlösande händelsen.

Skydd (säkerhets-
barriärer):

Aktiva barriärer
som skyddar

mot konsekvenser

Skydd
(begränsningar):

Passiva barriärer
som minimerar
konsekvenser

Olycka

Figur 3: Förebyggande och skyddande barriärer.

Trots att barriärer är så väsentliga, finns det endast ett fåtal studier som
behandlar detta ämne. Ett av de mest detaljerade är en analys av tillförlitligheten
av barriärfunktioner vid bränslebyte i ett svenskt kärnkraftverk (Kecklund et al.,
1996). Denna studie tillämpar en uppdelning av barriärer i följande tre grupper:
mänskliga barriärer, tekniska barriärer, och mänskliga/organisatoriska barriärer.

En annan studie är den barriäranalys som ingår som en del i “Management
Oversight and Risk Tree (MORT)” metoden, (Knox & Eicher, 1983). I MORT
beskrivs en metod att analysera både olyckor och säkerhetsåtgärder (program)
som baserar sig på ett formellt beslutsträd, också kallat MORT-diagram. Detta
beskriver på ett systematiskt sätt alla de faktorer som möjligen kan ge upphov till
en olycka. En väsentlig del av denna beskrivning är självklart förhållandet mellan
barriärer och transport (och frigörelse) av energi.

2.2.3 Klassificering av barriärer

Rent analytiskt kan barriärer beskrivas med hänsyn till deras ursprung eller
upphov, syfte eller avsikt, lokalisering och natur. En barriär kan ha sitt ursprung
antingen i en organisation eller en individ, även om det senare i normala fall är ett
undantag. Som redan nämnts kan en barriär ha till syfte att förhindra,
kontrollera, skydda eller minska något. Kecklund et al. (1996) beskrev t.ex. hur en
barriär kan ha till syfte att förhindra en felhandling från en operatör eller
användare av systemet. När det gäller en barriärs lokalisering beskriver MORT,
(Trost & Nertney, 1985) hur en barriär kan vara lokaliserad i relation till källan
(dvs., den punkt varifrån konsekvenserna kommer) och ”offret”, dvs. den eller de
personer som kan påverkas av olyckan. Denna skillnad är självklart endast
användbar för barriärer som har en fysisk existens.

Varken upphov, syfte eller lokalisering (placering) är emellertid tillräckliga som
grundval för en övergripande klassificering av barriärer. I stället kan man se på
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barriärer i relation till deras beskaffenhet. En barriärs natur är oavhängig dess
ursprung, dess syfte (som förebyggande eller skyddande) och dess placering.
Barriärer kan variera från att vara fysiska hinder (vägg, bur) till att vara regler
och lagar. Med utgångspunkt från barriärernas beskaffenhet kan följande
uppdelning föreslås.

•  Materiella eller fysiska barriärer. Detta är barriärer som fysiskt hindrar
en handling från att bli utförd eller inträffa. Exempel på fysiska barriärer är
byggnad, vägg, galler, räcke, osv. En materiell barriär utgör ett faktiskt
fysiskt hinder för att en händelse skall äga rum och kan, även när den inte
är i stånd att förhindra händelsen, under alla omständigheter försena eller
fördröja den. En materiell eller fysisk barriär är inte beroende av att
personen ser den eller uppfattar den - den fungerar i alla fall.

•  Funktionella barriärer. En funktionell barriär tjänar sitt syfte genom att
hindra eller förhindra en handling från att äga rum, t.ex. genom att upprätta
ett ”interlock” (förregling) av logisk eller tidsmässig natur. Innebörden av en
funktionell barriär är att en eller flera förutsättningar upprättas, vilka
måste uppfyllas innan handlingen kan utföras. Det är inte alltid nödvändigt
att dessa förutsättningar uppfattas eller tolkas av en människa; i många fall
kan det teknologiska systemet självt kolla om sådana förutsättningar finns.
 En funktionell barriär är därför inte alltid synbar även om dess existens ofta
är indikerad för användaren, och även om det krävs en insats från
användaren för att övervinna eller neutralisera barriären. Ett lås, t.ex., utgör
en funktionell barriär oavsett om det är ett materiellt lås som kräver en
nyckel eller ett logiskt lås som kräver ett lösenord. Den dörr som ett lås
sitter i är däremot en materiell barriär. (Lägg märke till att det är skillnad
mellan en funktionell barriär och en barriärfunktion.)

•  Symboliska barriärer. En symbolisk barriär kännetecknas av att den
kräver en aktiv uppfattning (varseblivning) och tolkning för att fungera. En
alternativ beteckning skulle därför kunna vara konceptuella eller
perceptuella barriärer. Ett vägräcke är en fysisk eller materiell barriär,
medan reflexer och andra visuella markeringar är symboliska barriärer. De
markerar vägkanten men är inte i sig tillräckliga för att förhindra att en bil
kör av vägen. Alla slags tecken och signaler utgör symboliska barriärer, i
synnerhet visuella och auditiva signaler. Detsamma gäller för varsel och
alarm, utformning av visuellt gränssnitt (avgränsning, ”paint, tape and
label”), information presenterat i gränssnittet, osv.

•  Immateriella barriärer. Den sista typen av barriärer är de immateriella
barriärerna. Med beteckningen immateriell menas att barriären i sig inte är
fysiskt närvarande eller representerat i situationen. I stället är barriären
avhängig användarens kunskap och erfarenhet. En immateriell barriär har
vanligtvis också en fysisk form, t.ex. en bok eller ett memorandum, men den
är sällan fysiskt närvarande i den situation där den skall användas. Typiska
immateriella barriärer är regler, begränsningar, riktlinjer och lagar. Inom
processindustrin är immateriella barriärer i stort sett synonyma med
organisatoriska barriärer, dvs. regler för handlingar som är upprättade eller
skapade av organisationen, snarare än de fysiska, funktionella eller
symboliska barriärer som kan spåras i systemet.
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2.2.4 Praktisk klassificering av barriärer

Den praktiska klassificeringen av barriärer är ofta ganska komplicerad. En vägg
är självklart en fysisk barriär och en lag är en immateriell barriär. Men vad sägs
om t.ex. en procedur? En procedur är en instruktion för hur någonting måste
göras, dvs. inte i första hand en barriär. En procedur kan nog ofta innehålla
varningar och påminnelser lika väl som betingade (konditionella) handlingar, dvs.
olika typer av barriärer. En procedur kan existera som ett fysiskt dokument men
fungerar på grund av sitt innehåll och sin betydelse snarare än på grund av sina
fysiska karakteristiska. Varningar, påminnelser och konditioner måste enligt
beskrivningen ovan klassificeras som symboliska barriärer, dvs., de är beroende av
en tolkning för att kunna fungera.

Immateriella barriärer är oftast kombinerade med symboliska barriärer. Generella
regler eller lagar för hastighet på vägar är vanligtvis supplerade med
trafikskyltar. Materiella barriärer kan också vara supplerade med en symbolisk
barriär som motiverar (främjar) deras användning. Säkerhetsbälten utgör en
materiell barriär men fungerar endast om de faktiskt används. Inom trafikflyget
är användningen av säkerhetsbälten supplerat av både statiska varningar (skylt)
och visuell inspektion av kabinpersonal. I privatbilen understöds den materiella
barriären endast av en immateriell barriär (trafiklagen) vilket ofta ger ett
otillfredsställande resultat.

2.3 Kognitiv ergonomi relaterad till tågförarsystemet

Det ökande bruket av människa-maskin interaktion (“Human-Machine Interaction
eller HMI”) för med sig att systemen i allt högre grad blir beroende av att HMI
fungerar effektivt och tillförlitligt. Betydelsen av HMI inom systemdesign har
därför också växt, inte minst för system som använder en hög grad av
automatisering, som t.ex. tågtrafik. Design och hänsynstagande till HMI är
emellertid inte något som kan ske mot slutet av designförloppet, även om det
vanligtvis är fallet. Det är viktigt att försäkra sig om att utformning av gränssnitt
och funktionalitet inte strider mot gällande riktlinjer och kunskap om människa-
maskin-interaktion. Frågan måste uppmärksammas redan från början i
utvecklingen av systemet. HMI-design är i så motto en integrerad del av, och
delvis en förutsättning för, teknologisk design. En integrering av human factors,
kognitiv ergonomi och funktionell design är det enda sätt på vilket man kan
säkerställa att systemet ska fungera effektivt, säkert och tillförlitligt.

HMI-design kan beskrivas som en växelverkan mellan krav och möjligheter. En
systemutvecklare måste först och främst kunna identifiera och beskriva de
funktionella kraven, dvs. behovet av interaktion, och de tekniska-organisatoriska
möjligheterna för att förverkliga en sådan interaktion. Därnäst måste
systemutvecklaren kunna ange hur en avvägning av krav och möjligheter ska
kunna uppnås. Ett kännetecken för god HMI-design är att den uppfyller följande
mål, (cf. Paulsen & Øgård, 1993):

•  Att interaktionen mellan människa och maskin (teknologi, process) är
effektiv med hänsyn till tid, dvs. att HMI:n inte leder till några förseningar i
interaktionen.
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•  Att alla risker för fel som är förorsakade av systemet är eliminerade så långt
som möjligt, dvs. att HMI inte ger utrymme för mångtydighet eller
missförstånd.

•  Att funktionen av HMI:n är transparent, och att operatören kan koncentrera
sig på de uppgifter han måste utföra. Det betyder att HMI inte får öka
arbetsbelastningen för operatören.

•  Att tillämpningen av HMI är enkel att lära och att den praktiska
användningen så långt som möjligt är självförklarande.

•  Att operatören/användaren är tillfreds med HMI:n. Detta syfte är kanske det
som är svårast att uppnå, men är sannolikt uppnått om övriga kriterier är
uppfyllda.

Design av människa-maskin system (MMS) består av ett antal steg eller faser.
Även om designprocessen inom olika områden kan skilja sig i antalet steg och
deras beteckningar kan man generellt känna igen följande överordnade process:

•  Definition av användarkrav (”user requirements”) och krav på systemets
överordnade funktioner.

•  Utveckling av funktionella specifikationer, speciellt för HMI/MMS delen.
•  Detaljerad design, i synnerhet när det gäller samspelet människa-maskin

(HMI/MMS).
•  Implementering av systemet.
•  Test och evaluering av funktionalitet (validering och verifikation).

Användare och funktionskrav utgör basen för en specifikation av vilka funktioner
systemet skall innehålla, speciellt hur interaktionen mellan människan och
teknologien skall gå till. Dessa krav beskriver bl.a. hur processen skall
kontrolleras, hur kommunikationen går till, hur funktioner fördelas mellan
människan och tekniken, osv. I nästa steg måste användar- och funktionskrav
leda till detaljerade specifikationer av vilken information som krävs och hur den
skall visas,  vilka möjligheter användaren skall ges att reglera och ingripa i
processen, osv. Designen av människa-maskin-interaktionen måste säkra att:

•  det rent faktiskt är möjligt för operatören att kontrollera processen och
utföra de funktioner och procedurer som krävs (kontrollkrav);

•  arbetet inte ställer orimliga krav på operatörens förmåga att förstå och agera
gentemot processen, speciellt att det är möjligt att få tag i, uppfatta och
förstå den information som krävs (kognitiva krav);

•  kommunikationen mellan systemets olika delar (teknik, människa,
organisation) fungerar som förutsatt (kommunikationskrav).

2.3.1 Design av tågförarens arbetsplats

Det måste krävas av en adekvat design-metodik att den anger hur kraven på HMI
kan identifieras, och speciellt hur den detaljerade utformningen av gränssnittet
kan förverkligas och utvärderas. Framför allt måste användbarheten av
gränssnittet garanteras. Erfarenheten visar att det enda sättet att uppnå detta är
att applicera ett “human factors” eller ergonomiskt tankesätt genom hela
designprocessen, dvs. vid alla steg och inte endast mot slutet. I synnerhet måste
man använda tillgängliga riktlinjer (guidelines) och standarder.

Designprocessen utvecklas från det generella mot det specifika som beskrivits
ovan. De krav som utformas i början av ett designförlopp tjänar som grundval för
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senare beslut om detaljer i funktion och utformning. Den tillgängliga litteraturen
innehåller en del generella riktlinjer och en stor mängd detaljerade designregler.
Tyvärr är relationen mellan de generella riktlinjerna och de detaljerade
designreglerna oftast mycket oklar och vag. Valet beror därför oftast på
designteamets kunnande och erfarenhet. Tabell 1 ger en sammanfattning av vilka
typer av designstöd som finns.

Tabell 1: Typer av designstöd.

Form Innehåll Exempel
Design-
standards

Formella krav av generell art, från
myndighet osv.

Alla alarm som är nödvändiga med tanke
på säkerhet måste presenteras tydligt.

Designprinciper Rekommendationer på hög nivå Manuell manövrering / styrning kan
använda ett standard tangentbord.

Riktlinjer för
design
(”guidelines”)

Specifika rekommendationer som
representerar enighet mellan
experter inom ett visst område, t.ex.
tåg, flyg, kärnkraft, osv.

Under uppstart måste
huvudparametraralltid presenteras.

Designregler Regler eller anvisningar för
utformning av specifika funktioner
och detaljer

När menyval utförs m.h.a. koder på
tangentbord, bör ett standardutformat
område speciellt för kommandon finnas
tillgängligt, och med en bestämd placering
för inlagda data på bilden.

Designalgoritmer Ovanstående men baserat på
mjukvara och program.

Man kan i grova drag säga att designstandards och designprinciper anger
generella riktlinjer för design som inte är riktade mot ett specifikt system. ”Design
guidelines” är litet mer detaljerade och kan vara utformade för ett specifikt
område, t.ex. kontrollrum i kraftverk eller förarkabinen i ett trafikflyg, men de är
fortfarande inte tillräckliga för att kunna fastställa detaljer i gränssnittet. Några
exempel på design guidelines är följande:

•  Simplify the structure of tasks so as to minimise the load upon vulnerable
cognitive processes such as working memory, planning or problem solving.

•  Make both the execution and the evaluation sides of an action visible.
Visibility in regard to the former allows users to know what is possible and
how things should be done; visibility on the evaluation side enables people to
gauge the effects of their actions.

Designregler, som kan kompletteras med designalgoritmer, är ofta mycket
detaljerade och minutiösa, men utan att ange vilka som skall användas och på
vilket sätt de är relevanta. Om man söker designregler för t.ex. design av
skärmbaserad visning av information, kan man snabbt hitta uppemot tusentalet
regler. Detta är självklart inte till någon stor hjälp i designprocessen om inte
designteamet besitter den erfarenhet som krävs för att välja ut de rätta reglerna.
Några exempel på designregler följer här:

•  Numbers should increase clockwise, left to right, or bottom to top, depending
on the display design and orientation.

•  Graduation interval values of fixed scales should be 1, 2, 5, or decimal
multiples thereof. Numbering by 1, 10 or 100 is recommended for
progressions.

•  The maximum number of tick marks between numbers should be nine.
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•  Dials should not be cluttered with more marks than necessary for precision.
•  Digital displays should include the appropriate number of significant figures

for the required level of accuracy.

Det finns ett mycket stort behov inom alla områden (kärnkraft, processindustri,
flyg, tåg, telekommunikation, osv.) av klara riktlinjer och designregler som kan
användas för att säkerställa att ovan beskrivna tre grundläggande krav på
kontroll tillfredsställs av det färdiga systemet. Tyvärr finns det inte något entydigt
och användbart underlag som kan uppfylla detta behov. Det är också mycket
osannolikt att något generellt underlag kan hittas eller utvecklas för de komplexa
industriella processer som har utvecklats. Däremot är det klart möjligt att skapa
en bättre utgångspunkt för design inom specifika områden, t.ex. förarkabinen i ett
tåg. Arbetet i Etapp 1 har visat vilket underlag som redan finns, och har samtidigt
preciserat behoven genom att analysera olika olyckor. Arbetet i Etapp 2 syftar till
att ytterligare specificera en designmetodik och att komma fram till ett konkret
förslag till en förbättrad arbetsplats för tågföraren.

2.4 Internationella kontakter, organisationer, och speciella
intressegrupper

IFE har under etapp 1 utfört en litteratursökning med hjälp av ergonomiska
databaser, sammanfattningar (“abstracts”), och Internet. Resultaten av denna
sökning kan placeras i någon av följande kategorier:

1. Internationella kontakter och organisationer samt speciella intressegrupper.
2. Sammanfattning (”abstracts”) av artiklar i relevanta vetenskapliga

tidskrifter och konferensdokument (”proceedings”).

I vissa fall kan de tre kategorierna innehålla gemensamt material, så t.ex. kan
namnet på en kontakt eller organisation också hänvisa till arkiv med artikel och
olycksrapport. De tre kategorierna beskrivs mera detaljerat i det följande.

IFE har samlat en del namn och adresser på internationella organisationer som
analyserar och rapporterar olyckor med tåg, se bilaga B. I vanliga fall är det fråga
om nationella tågoperatörer eller utredningskommissioner. Geografiskt har
sökningen omfattat organisationer i Europa - speciellt Skandinavien,
Nordamerika, och Japan. Vissa av organisationerna är internationella som t.ex.
”The Association of Independent Transportation Accidents Investigation Board”
och ”The International Union of Railways”.

Dessa organisationer hittades genom en sökning på internet. Alla hemsidor på
Internet som hittades på detta sätt är angivna i Bilaga B och en del innehåller
länkar som kan användas för ytterligare sökningar. Dessutom har många också
elektroniska adresser. på personer som kan kontaktas vid behov av supplerande
information. De flesta hemsidor kan läsas både på engelska och det nationella
språket.

Några av organisationerna är inriktade mot transport i allmänhet och i dessa fall
är det ofta problem från vägtransport och luftfart som dominerar. I vissa fall finns
mycket omfattande hemsidor, som t.ex. ”Canadian Transportation Safety Board”,
där upplysningar kan hittas om “human factors” i tågkontroll och där ytterligare
utförliga rapporter om individuella tågolyckor kan hämtas. På motsvarande sätt
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innehåller hemsidan för ”Her Majesty’s Railway Inspectorate” i England en
förteckning över individuella olycksrapporter som kan beställas direkt.

2.5 Sammanfattning (”abstracts”) av artiklar i relevanta vetenskapliga
tidskrifter och konferensdokument (”proceedings”)

Även om det finns mycket publicerat om gränssnittsdesign generellt, är det som är
publicerat om gränssnitt för tågförarsystemet rätt begränsat. Referenser som
beskriver signalsystemen är huvudsakligen riktade mot de teknologiska
aspekterna och endast ett fåtal beskriver den ergonomiska sidan, se bilaga A.
Jämfört med andra typer av transporter, t.ex. inom flygområdet, finns mycket litet
“human factors”-litteratur som berör tåg. Det finns t.ex. inga referenser om
situationsmedvetenhet (”situation awareness”) för tågförare, och endast enstaka
referenser om design av gränssnitt i förarhytten. I dessa beskrivs mest tekniska
och klassiskt ergonomiska aspekter. De flesta referenser är också relativt ”gamla”,
huvudsakligen omkring tio år. Följande ämnen är beskrivna i dessa referenser:

1. Samband mellan inverkan av ihållande uppmärksamhet och olyckor.
2. Vaksamhet.
3. Felaktigt passerade signaler (”signals passed at danger”).
4. Kognitiv uppgiftsanalys för sällsynta olyckor och problem.

2.5.1 Relevant designdokumentation

Den litteraturöversikt som Horberry & May, (1994) gjorde för det dåvarande
British Rail (numera tillhörande Railtrack, U.K.) omfattar många “human-
factors”-begrepp och -metoder som är relevanta för tågkörning och innehåller en
allsidig lista av referenser. Denna översikt eller granskning skulle kunna utgöra
ett underlag för design av HMI:n i tåg, och vara tillräckligt detaljerad för att
kunna användas som en designdatabas. Granskningen ägde dock rum 1994 och
man måste därför anta att en del av referenserna är föråldrade.

Följande MMI design-relaterade litteratur har utvärderats: “MMI of ETCS”,
(1998), Larson, Wickell m.fl. (1998), och Svensson (datum okänt). Dessa jämfördes
med generella och militära standards och designkriterier, vilka är listade i
referensbilagan. Den dokumentation som IFE har haft möjlighet att studera har,
med undantag av ETCS, inte uppfyllt förväntningarna om en användarorienterad
HMI-design. Även om många referenser beskriver hur information skall
presenteras för tågföraren fattas detaljer som berör väsentliga områden som
användning av färg, alarm och alarmbehandling (prioritering, osv.), verifiering och
validering av design, etc. Dessa områden har allt som oftast överlåtits till de
företag som producerar tågutrustningen, och deras underlag är enligt erfarenhet i
regel ej tillräcklig sett ur “human factors”-synpunkt. Trots det arbete som bedrivs
av ERTMS för att standardisera förargränssnitt i ETCS saknas generellt en
komplett och samlad framställning av “human factors” och kognitiv ergonomi som
är enkel att använda för design av tågförarens arbetsmiljö, specifikt interaktionen
mellan tågföraren och tågsystemet. Denna framställning måste omfatta alla
nivåer - från det generella till det specifika - och klart ange hur krav och
funktioner hänger ihop.
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2.6 Sammanfattning av litteraturgenomgång

Olyckor med tåg rapporteras systematiskt i alla länder, men tyvärr existerar inget
gemensamt system för vare sig rapportering eller analys. Det mest utbredda
begreppet tycks vara ”Signals Passed at Danger – SPAD” som i slutet av 80-talet
utvecklades i Storbritannien för “Her Majesty’s Railway Inspectorate”. Begreppet
SPAD har senare blivit supplerat av ett särskilt SPADMIS-system (“SPAD
Management Information System”). Detta är dock inte i första hand ett
analyssystem utan snarare ett system för rapportering och sammanfattning av
inträffade olyckor. Som alternativ har beskrivits en generell analysmetod,
“Cognitive Reliability and Error Analysis Method”, som senare användes vid
analys av olycksrapporter från Sverige.

Som ett komplement till olycksrapporteringen företogs en särskild analys av
begreppet barriärer, ett begrepp som traditionellt använts för olycksanalyser,
speciellt inom kärnkraftsområdet. Ett resultat av denna analys är ett förslag om
att skilja mellan fyra olika typer av barriärsystem, kallade fysiska, funktionella,
symboliska och immateriella barriärer. Detaljerna i barriäranalysen har beskrivits
i en särskild rapport (på engelska) som också redovisar en metod för användning
av den föreslagna klassificeringen.

Litteraturgenomgången avslutades med en översikt över referenser som specifikt
riktar sig mot ergonomi i tågförarsystemet. Trots en i stort sett mycket
omfattande ergonomisk litteratur, tycks mycket lite ha skrivits om ergonomi i
tågförarsystemet. Generellt kan man uppställa tre grundläggande krav på
kontroll. Även om där inte finns något entydigt och användbart underlag som kan
uppfylla detta behov generellt, är det möjligt att utveckla ett bättre utgångsläge
för design inom specifika områden, t.ex. förarkabinen. Arbetet i Etapp 1 har
redovisat vilket underlag som finns, se bilaga A och B, och Etapp 2 kommer att
specificera en designmetodik och ett konkret förslag till en förbättrad arbetsplats
för tågföraren.
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3 Erfarenhet från analys av drifterfarenheter, olycks- och
tillbudsrapporter

3.1 Rapport från olyckor i utlandet

En del referenser till individuella olycksrapporter har hittats. En betydande
mängd olycksrapporter är tillgängliga från ”Canadian Transportation Safety
Board”. Dessa kan nås via Internet och fritt laddas ner. På samma sätt kan
rapporter från ”National Transportation Safety Board of the USA” erhållas.

IFE tog direkt kontakt med ”Her Majesty’s Railway Inspectorate” i Storbritannien,
och mottog därifrån 22 olycksrapporter där tågförarfel ansågs som en bidragande
orsak. Fyra av dessa är mycket detaljerade offentliga utredningar.

Rapporter finns också tillgängliga från andra länder, men på landets språk vilket
skapar ett behov av en tillförlitlig översättning.

3.1.1 Olycksrapporter från ”Her Majesties Railway Inspectorate”

Det mesta som är beskrivet i normala olycksrapporter riktar sig mot typen av
händelse eller olycka och de skador som har uppstått. Rapporterna innehåller ofta
många tekniska detaljer om t.ex. tåget och dess skick, och om de åtgärder som
vidtagits för att återföra tågtrafiken till ett normalt läge. I de fall där orsaken till
olyckan tillskrivs ett mänskligt fel betraktas detta i regel som en grundorsak
(”root cause”) som inte analyseras ytterligare.

På grund av den ofta otillräckliga mängden av och kvaliteten på ergonomiska data
i olycksrapporterna kan det vara svårt att nå någon form av konklusion om vilka
typer av ”mänskliga fel” som uppträder. Det var därför mycket svårt att använda
de etablerade metoderna för analys av ”mänskliga fel”, inkluderat CREAM. De
offentliga utredningarna innehöll självklart betydligt mer detaljer, men
fortfarande saknades en klar beskrivning av typen av fel eller orsaken till det
mänskliga felhandlandet. Det framgår dock klart av dessa utredningar att det har
funnits fel och brister i ledning och organisatorisk kontroll och att tågförarna
därför ofta har befunnit sig i situationer där det varit nästan omöjligt att inte göra
fel (”error forcing conditions”). Många av dessa utredningar har speciellt sett till
de åtgärder som använts för att öka kontrollen av personer och utrustning som har
varit inblandade i olyckor av typ ”signals passed at danger (SPADS)”. Dessa
åtgärder var:

1. Tågförare som av andra orsaker ger anledning till disciplinära problem på
arbetsplatsen är oftare inblandade i SPAD-olyckor än sina kollegor. En
tågförare som är inblandad i en SPAD olycka har med stor sannolikhet haft
en motsvarande olycka under de senaste tio åren. Av den anledningen har ett
system upprättats för att övervaka tågförare efter en SPAD-händelse, med
återutbildning och regelbunden inspektion. Detta är en del av ett ”Driver
Performance Profile (DPP)” system.

2. Om en viss signal passeras som SPAD oftare än en gång om året, eller två
gånger på tre år, tillsätts en ”Signal Sighting Committee” som skall
genomföra en genomgripande besiktning och analys av signalens placering,
funktion, osv.
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Det framgår klart av dessa rapporter att även om orsaken fastställs som
”mänskligt felhandlande” så finns det ofta anledning att se närmare på ledning
och organisatoriska funktioner, förutom ovan beskrivna övervakning av
tågföraren.

3.2 Rapport från olyckor inom Sverige

För att få tillräckligt bakgrundsmaterial och förståelse för de problem som råder
inom tågförarsystemet analyserades 90 olycksrapporter från 1980 till 1997.
Urvalskriteriet för olycksrapporter var baserat på deras relevans för mänskliga
fel, ATC systemet och signaleringen. Olycksmaterialet delades upp mellan IFE och
CMD, där parterna behandlade 50% vardera. Alla olycksrapporterna lästes igenom
och IFE har detaljanalyserat 20 olyckor med CREAM.

3.3 Karakteristik av olycksrapporterna

Olycksrapporterna är inte skrivna för personer som saknar kännedom om
järnvägen. Begränsad kunskap om tågförarsystemet gav därför begränsningar i
analysen. Det visade sig också vara svårt för en läsare som inte är svensk att
förstå innehållet i alla detaljer. Rapporterna använder ett tekniskt språk med
många specialord och förkortningar. En person med bättre kännedom om
tågområdet skulle sannolikt kunna läsa ut mer ur tågolyckorna.

Hur detaljerat olyckorna har beskrivits i rapporterna är mycket varierande. För
några olyckor är rapporten på en sida medan andra beskrivs med längre
utredningar. Det är i de flesta fall relativt enkelt att ta reda på det fysiska
händelseförloppet medan det är svårare att hitta information om den mänskliga
aspekten och de olika faktorer i kontexten som var gällande under olyckan. Det ser
dock ut som om olyckor förekommer under olika klimatiska förhållanden, på olika
tider av dygnet, och både sent och tidigt under arbetspasset. Det finns m.a.o. inte
något enkelt samband mellan olyckor och externa faktorer.

Rapporterna innehåller inte särskilt mycket om informationsmiljön, även om
problem vid signalering och ATC ofta förekommer. Det framgår tydligt vid en
genomläsning av rapporterna att det finns relativt många problem i
informationsmiljön, men olycksrapporterna ger inga specifika upplysningar om
vad som inte fungerar. De konkluderas ofta med att till exempel signaler inte har
blivit registrerade, men utan att något försök görs att förklara varför detta har
hänt.

En generell karakteristik av olycksrapporterna är att de lägger större vikt vid att
beskriva arbetet efter olyckorna än att redogöra för vad som har hänt före
olyckan. Arbetet efter olyckorna beskrivs ganska ingående, men informationen är
inte relevant i förhållande till analysen av olyckan, vare sig med CREAM eller
någon annan metod. Beskrivningen ger först och främst teknisk information om
tåg, sträcka, tidpunkt samt namn och nummer på signalerna.
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3.4 Resultat från CREAM-analysen

Det är alltid svårt att ge exakta svar på vad som är orsaken till en olycka. Som
beskrivits ovan visade det sig vara svårt att använda CREAM på innehållet i
rapporterna. De resultat vi beskriver i denna rapport är baserade på forskarnas
erfarenhet från analysarbetet. Någon form av statistisk analys har inte gjorts. Det
kommer att skrivas en separat rapport med resultat från olycksanalyserna.

Analysarbetet med CREAM har ägt rum i två steg: (1) först har olycksrapporterna
genomlästs och (2) därefter har händelseförloppet transformerats så att det
motsvarar kategorierna i CREAM. En ofullständig förståelse av olyckorna gjorde
att det var svårt att genomföra denna transformering. CREAM kan självklart inte
ge information om något som inte finns i rapporterna, och ju mindre information
som finns i dessa, desto sämre blir analysen. Misstolkningar av rapporterna
(jämför ovan) kan också leda till att felaktiga CREAM-kategorier används. Det är
nödvändigt att förstå händelsen innan man tar CREAM i bruk eftersom CREAM
ger stöd åt analysen men inte åt förståelsen eller tolkningen.

Observationer och preliminärt resultat från analysen:

•  I beskrivningen av olyckornas manifestation har fyra kategorier från CREAM-
metoden varit representerade: ”Distance, Speed, Timing and Sequence.” Dessa
feltyper beskriver alla något om en felhändelse relaterat till tid och fart. De
flesta olyckorna har dessutom kategorien ”signal missed” i ett eller annat
skede eller steg i analysen. Det tycks vara vanligt att tågföraren har missat en
eller flera signaler, antingen på grund av att han inte sett dem, därför att han
inte väntat sig att signalen skall signalera annorlunda än den vanligtvis
brukat göra, eller därför att han har tittat på en signal som tillhör en annan
tågväg, t.ex. olyckan i Märsta 1996.

•  Ett annat problem man kan fundera över är relaterat till brutna barriärer och
procedurer, särskilt i förhållande till ATC-funktionerna. Det kan ibland verka
som om tågförarna inte litar tillräckligt på ATC-systemet eller att de inte har
tillräcklig kunskap om hur systemet fungerar. Det har skett olyckor då
lokföraren trott att det varit balisfel eller ATC-fel och därför kvitterat bort
ATC, t.ex olyckan i Sköldinge 1990.

•  Typiskt för turer som slutar med olyckor eller incidenter är att tåget är för
tidigt eller försenat i förhållande till tidsschemat. Ofta är det något onormalt i
början av resan, inte nödvändigtvis något allvarligt, men små avvikelser som
är annorlunda. Dessa avvikelser kan vara ATC-arbetsområden på sträckan
som medför att signaleringen inte fungerar som förväntat. Tågförarna styr
tåget som om allt var som vanligt trots det skriftliga meddelandet före resan
om förändringar på sträckan (dygnorder / veckoorder). Det tycks vara mycket
enkelt att glömma bort avvikelser som är meddelade skriftligt.

•  Hög fart är ofta en medverkande faktor vid olyckorna och då gärna i samband
med förseningar. Vid de flesta olyckstillfällena har farten varit för hög på
grund av att man har försökt att inhämta förlorad tid.

Sammanfattning av erfarenhet från analys av drifterfarenheter, olycks- och
tillbudsrapporter:

Värdet av olycksanalyserna har varierat, beroende på hur mycket som varit
möjligt att läsa ut ur olycksrapporterna. Vid några olyckor har det inte varit
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möjligt att utläsa något mer än det konkreta förloppet, vid andra olyckor har det
funnits mera information om både kontext och den mänskliga aspekten. Det är vid
sistnämnda typ av rapport som CREAM-metoden givit bäst resultat.

Analysarbetet har på grund av metoden och kvaliteten på rapporterna inte blivit
som förväntat. Resultaten från CREAM-analysen presenteras i sin helhet i en egen
rapport som utarbetas gemensamt med Delprojekt 1. Ett delresultat från den
rapporten blir ett förslag till beskrivning av tågspecifika feltyper i CREAM-
metoden. Dessa specifika tågkategorier kommer att vara till nytta för en
systematisk analysmetod, som t.ex. CREAM, inom planering och utredning av
järnvägsarbete. På grundval av de erfarenheter som vunnits i analysarbetet
kommer rapporten också att ge förslag till hur olycksrapporterna kan förbättras
när det gäller vad som måste beskrivas för att öka förståelsen av effekterna av
mänskligt beteende.
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5 Bilaga B: Rail Accidents Literature Search

5.1 International Sources and Contact Organisations

5.1.1 CANADA

Summary of railway accidents/incidents as reported to the Canadian transport
commission. University of Toronto - Earth Sciences Library Holding.

Transportation Safety Board of Canada, Place du Centre, 4th Floor, 200
Promenade du Portage, Hull, Quebec K1A 1K8. Telephone: (819) 994-3741; Fax:
(819) 997-2239. Reports on accidents. HYPERLINK http://bst-
tsb.gc.ca/english.html http://bst-tsb.gc.ca/english.html.

Human Factors Reference Holdings.
Description: This database contains a list of articles held in the TSB Library which
are relevant to human factors and transportation safety.
Originating Department or Agency: Human Performance Division, TSB, Hull,
Quebec.
Type: Bibliographical.
Medium: Online.
Distributor: N/A.
Language(s): English.
Date Created: 1991.
Updating Frequency: Annually.
Last Revision: 1996.
Subject Coverage: Human Factors Information.
Geographic Coverage: Worldwide.
Access: TSB.
Contact: Human Performance Division, TSB, Hull, Quebec.
(819) 953-6293.

No. 006 - French No. 002.
SDMS (Safety Deficiency Management System) .
Description: Information relating to the facts and status of TSB safety actions and
identified safety hazards, deficiencies and issues.
Originating Department or Agency: TSB.
Type: Full Text and Alpha Numeric.
Medium: Online.
Distributor: N/A.
Language(s): English.
Date Created: Expected 1997.
Updating Frequency: As required.
Last Revision: Not specified.
Subject Coverage: Safety actions, deficiencies, hazards relating to marine, pipeline,
rail and aviation occurrences and safety issues.
Geographic Coverage: Canada.
Access: TSB.
Contact: Director, Accident Prevention, TSB, Hull, Quebec.
(819) 994-8049.
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No. 014 - French No. 014.
SECURITAS (Confidential Transportation Safety Reporting Program).
Description: This database contains information relating to the confidential
reporting of transportation occurrences and safety hazards.
Originating Department or Agency: Transportation Safety Board of Canada (TSB).
Type: Full Text and Alpha Numeric.
Medium: Online.
Distributor: N/A.
Language(s): English and French.
Date Created: Expected 1997.
Updating Frequency: As required.
Last Revision: Ongoing. Reports are entered when received.
Subject Coverage: Occurrences and safety hazards related to marine, pipeline, rail
and air transportation.
Geographic Coverage: Canada.
Access: Restricted to TSB Securitas Analysts.
Contact: Director, Accident Prevention, TSB, Hull, Quebec.
(819) 994-8049.

5.1.2 DENMARK
The Railway Inspectorate.
Vester Voldgade 123, 3. sal.
1552 Copenhagen V .
Phone +45 33 92 73 33.
fax +45 33 14 18 50.
Trafikministeriet.
©Trafikministeriet - Udgivet af Trafikministeriet - http://www.trm.dk.
Frederiksholms Kanal 27 - 1220 København K.
Tlf.: 33 92 33 55 - E-mail:trm@trm.dk - Fax: 33 12 38 93.
Danish Transport Authorities http://www.trm.dk/eng/mindep/instlist.html.

5.1.3 FRANCE
SNCF (Société Nationale des Chemins de fer Français) - Press Department -
Michel Giraudon: tel. 42.85.63.30. Fax. 42.85.63.39.
Research Division: tel. 42.85.65.13. Fax. 42.85.60.60.
http://www.railway-technology.com/industry/france.html.
TGV
http://mercurio.iet.unipi.it/tgv/tgvindex.html .

A general overview of the research efforts going towards new generations of TGV
trainsets. Accounts of everyday TGV operations, directly told by the people who
work with the trains.A general overview of the research efforts going towards new
generations of TGV trainsets. This material, collected from various sources (see
bibliography), does not get too technical, but gives a good general survey of French
high speed rail R&D.

TGV ACCIDENTS.
HYPERLINK http://mercurio.iet.unipi.it/tgv/wrecks.html
http://mercurio.iet.unipi.it/tgv/wrecks.html/
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5.1.4 NORWAY
Railway Accidents in Norway
http://www.ifi.uio.no/~terjek/rail/articles/accidents.html#21121975.
Slik fungerer jernbanen: samspill mellom spor, banestrømforsyning, signal- og
sikringsanlegg, teleanlegg og rullende materiell.
NSB Gardermobanen A/S, NSB Banedivisjonen.
Trykt:Oslo: NSB Gardermobanen A/S, [1993]. Sidetall:35 s. : ill. Noter:Katalogisert
etter omslag. Eiere:HIØ NBR NTUB UBO UBT.

5.1.5 UK
Railway Inspectorate
Baynards House .
1 Chepstow Place .
London .
W2 4TF .
England Telephone No: 0171 243 6000.
http://www.iee.org.uk/publish/distlrn/regulat.html#RO5.
Regulations, standards, codes of practice, safety courses for electricians laying
signals.
Railway safety : HM Chief Inspector of Railways' annual report on the safety
record of the railways in Great Britain during 1996/97.
ISBN 0717614646. £14.95. Published 1.12.97.

This is a report by HM Railway Inspectorate to the Secretary of State for
Transport and the Health and Safety Commission on the safety record of the
railways in Great Britain during 1997/97. It describes the activities of the Railway
Inspectorate during the year, and gives a comprehensive overview of all aspects of
railway safety.

Telephone HSE Infoline on 0541 545500 or write to:
HSE Information Centre, Broad Lane, Sheffield S3 7HQ.
Railway Group Safety Plan.
http://www.railtrack.co.uk/industry/gsp/index.html.
The Safety and Standards Directorate The focus for safety within the railway
group.
http://www.railtrack.co.uk/travel/safety/safe10.html.

5.1.6 USA
www.amtrak.com National Railroad Passenger Corporation.
www.aar.com Association of American Railroads.
National Transportation Safety Board.
HYPERLINK http://www.ntsb.gov/Publictn/R_Acc.htm
http://www.ntsb.gov/Publictn/R_Acc.htm/
US Department of Transportation.
HYPERLINK http://www.bts.gov/programs/btsprod/nts/tbl3x24.html
http://www.bts.gov/programs/btsprod/nts/tbl3x24.html/
Operator Performance and Safety Analysis Division.
HYPERLINK http://www.volpe.dot.gov/opsad/ http://www.volpe.dot.gov/opsad/.

Reprints of our publications and papers are available upon request from the
Operator Performance and Safety Analysis Division, DTS-79, Volpe National
Transportation Systems Center, 55 Broadway, Cambridge, MA, 02142. Contact
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Ray Shih, Telephone: (617) 494-2937, Fax: (617) 494-3622, E-mail:
shih@volpe2.dot.gov.

5.1.7 International
An Association of Independent Transportation Accident Investigation Boards.
http://www.ntsb.gov/itsa/Default.htm#aFor Membership and ITSA Activities
Information Contact:
Mr. Kees Heijster .
ITSA Secretary .
Kneuterdijk 6 .
2514 EN The Hague .
The Netherlands .
Telephone: 31-70-3618726 Fax: 31-70-3618766 .
e-mail: sornl@worldaccess.nl.
UIC - International Union of Railways.
For further information please contact:
International Union of Railways.
16 rue Jean-Rey.
75015 Paris.
FRANCE.
Telephone: (1) 44 49 20 20.
Telex: 270835.
Fax: (1) 44 49 20 29.

5.2 Selected Abstracts
Author Edkins, G.D., Pollock, C.M. (1997).
Title The influence of sustained attention on railway accidents,
Source Accident Analysis & Prevention, Vol 29 (4), 533-539, Jul 1997.
Keywords
Abstract Abstract: Train accidents and near accident occurring over a 3-year period were

examined within an Australian public rail authority. Retrospective analysis of 112
incidents according to J. Reason (1992) Generic Error Modelling System revealed a
propensity of skill based error across the more common types of fail mishaps. In
agreement with previous rail research, sustained attention was the most salient
contributing human factor across all incident types, particularly inattention to railway
signals. The unfavourable nature of the working environment and the repetitive nature of
the train driving task are discussed in light of the reducing attention deficits. In addition, a
Railway Safety Checklist was developed to identify train driver’s perception of safety.
190 train drivers indicated that staff attitude in form of low morale was a serious problem
in the safe conduct of their job. The results of this study imply that useful strategies for
improving driver vigilance should be directed at improving the safety culture of the
operating environment.

Author Smiley, A.M. (1990)
Title The Hinton train disaster.
Source Accident Analysis & Prevention, Vol 22 (5), 443-455, 1990
Keywords
Abstract Abstract: Discusses the factors contributing to the human error that caused head-on

collision between a freight train and a passenger train near Hinton, Alberta, Canada in
February 1986. These factors include poor work schedules, the monotonous nature of
the train driving task, insufficient information about train movements, and the inadequate
backup systems in case of human error. Recommendations from the author to a
government inquiry are included.
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Author Van der Flier, H., Schooman, W. (1988)
Title Signals passed at danger: Situational and personal factors underlying stop signal abuse.
Source Applied Ergonomics, Vol 19(2), 135-141
Keywords
Abstract Abstract: Studied the role of situational and personal factors in registered cases in which

railroad engineers have gone through stop signals in the Netherlands. The most
frequently mentioned hazard was that of the signal being situated behind bend. The
direct cause of a case often seemed to be that a signal was overlooked or not
anticipated. Personal factors (age, time on duty, length of service or track and rolling-
stock experience) did not seem to be important variables. However, it was proven to that
previous incidents, worse performance with multiple choice reaction test, and less job
satisfaction were predictive of a future case.

Author Wilde, G. J., Stinson, J.F (1983).
Title The monitoring of vigilance in locomotive engineers
Source Accident Analysis & Prevention, Vol 15 (2), 87-93, Apr 1983
Keywords
Abstract Abstract: About 3 out of 4 train collisions and derailments (other than at level crossing)

are due to deficiencies in operator performance. Although the evidence regarding the
precise nature of these deficiencies is unclear, monotony and frequently low task
demands together with adverse organism and workplace conditions suggest that lack of
vigilance may be a major underlying factor. Existing principles of countermeasure
equipment aiming at monitoring wakefulness are reviewed. A new design concept is
introduced. The proposed device not only attempts to assure that the locomotive crew is
awake but actually pays attention to important cues in the task of controlling a train. The
possible application in workstations other than locomotive cabs is pointed out.

Author Quist, B. (1997).
Title The application of human error in accident hypothesis formulation.
Source In: Rothengatter, Talib (Ed), de Bruin, Rudie (Ed), et.al. Road user behaviour: Theory

and research, 26-31, xiip 699, 1988. Van Gorcum & Co B.V., Assen Netherlands
Keywords
Abstract Abstract: (chapter) in 1978, 1983 and 1986 three severe railway accidents occurred in

the Netherlands on the same spot and under almost the same circumstances. This
article describes and explains what the underlying reasons for the driver error might
have been and why the events occurred.

Author Fukuda, H
Title Problems in railway accidents analysis and safety assessment indices
Source Q Rep Rtri (Jpn) V 31 N 1 Feb 1990 P 15-21
Keywords railroads ; safety; statistical methods ; regression; analysis; probability ; random

processes; risk studies ; public risks; database systems; railroad accident analysis;
railroad safety assessment; multivariate analysis; safety management systems

Abstract Railway accidents happen as a product of complicated factors involving humans,
facilities and environments. It would provide effective information for safety
administrations to have an overall and quantitative control over the relationships
between these factors and accident happenings and assess the degree of safety (or
hazard), but this is troublesome because of ambiguity and complexity. With a view to
establishing a safety management system to prevent accidents in the early stage. The
authors discuss the problems of accident analysis, and propose a systems approach as
well as line level safety indices based on probability theory and multivariate analysis:
corrected accident rates, risk, and potential risk. This method and a large volume of
accident data (including incident data) are put together to make a database system.
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Author Fukuda, H.
Title Development of interactive geographical system for railway safety analysis
Source Q. Rep. Railw. Tech. Res. Inst. (Japan) Vol.35, No.2 Date: May 1994 Pp: 132-7
Keywords interactive geographical system; railway safety analysis; geographical railway safety

assessment system; grasas; computer system; analytical results display system;
geographical Information processing system; geographical information database;
Hierarchical information; image information; maps; drawings; mathematical analysis.

Abstract With the view of supporting safety analysis on railway transportation, a computer system
named grasas (geographical Railway safety assessment system) has been developed. It
consists of a safety assessment system, analytical results display system, geographical
information processing system and database, and is available for multi-phase,
interactive and hierarchical analysis with not only numerical information but also image
information Such as maps, drawings and pictures. Thus it aims at supporting an intuitive,
comprehensive grasp of the situation as in the natural process of human thinking which
is hard to simulate by Mathematical analysis.

Author Palmer, J.W.; Renfrew, A.C
Title Issues raised in development of a large knowledge-based system for the design of

railway signalling schemes
Source First international conference on intelligent systems engineering (conf. Publ. No.360).

1992 p: xii+343 pp: 316-23
Keywords knowledge-based system; railway signalling schemes; railway signalling; user interface;

British rail solid state interlocking; caddie; computer aided data design integrated
environment; kee; track plan model; ssi database; route related objects; knowledge
acquisition; user interface design.

Abstract This paper looks at some of the issues raised during the Early stages of development of
a system to aid railway signalling engineers in their design work. It points to the
paramount importance of the interface in the overall system design and how It may even
affect the underlying system structure. The difficulties that can be encountered where a
user interface cannot be Specified are highlighted. The paper also considers the
necessity for an intermediate representation of large, complex problem domains And
emphasises the need to consider future developers as users of the system. The focus of
the three-year research project was the application of knowledge-based (or 'expert')
systems (kbss) to the design of modern railway signalling schemes with british rail Solid
state interlocking (ssi) equipment. The kbs was christened caddie (computer aided data
design integrated environment). It was developed using kee and contained three main
components' the Track plan model: the ssi database and the route related objects. The
design philosophy, the knowledge acquisition process and user interface design are
discussed.

Author Austin, A. Drummond, P.D.
Title Work Problems Associated with Suburban Train Driving
Source Applied Ergonomics Volume 17 Issue 2 Pages 111-116
Keywords
Abstract Problems associated with metropolitan training driving were investigated in a

questionnaire survey of 562 suburban train drivers. The major problems were safety
issues (fatal train accidents, persons on the track, vandalism, sudden signal changes, no
emergency communication system in the driver's cabin), the high demand for mental
concentration, irregular working hours, and ear discomfort on entering tunnels. One-third
of drivers had been involved in a train fatality. Near fatalities, vandalism, sudden signal
changes and track maintenance workers were frequently encountered. Fifty-six percent
of shifts involved some night work. Improvements in working conditions in these problem
areas could lead to a safer and more pleasant working environment and could improve
the health and personal well-being of suburban train drivers.
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Author Lederman, L
Title Accident Sequences Sensitive to Human Errors
Source Accident Sequence Modeling: Human Actions, System Response, Intelligent Decision

Support, Edited by G.E. Apostolakis, P. Kafka and G. Mancini. Elsevier Applied Science,
London1988 Pages 269-276

Keywords
Abstract A Technical Committee Meeting was held by the International Atomic Energy Agency.

The meeting was intended to review current operating experience to identify accident
sequences involving human errors; to survey, based on PSA results, dominant core
damage accident sequences where human errors have a relevant contribution; and to
collect information on accident sequences in operator training, including experience with
simulator training. It was agreed that more comprehensive reporting schemes have to be
considered to collect human error information. PSA insights combined with operating
experience have been considered a valuable source of information for identifying some
of the human interactions and for appraising their plant impact. Finally, it is stated that
there are still major difficulties in using simulators to train operators for severe accidents.

Author Lamonde, F.
Title Cognitive Task Analysis for Rare Accident Problems and for Diverse Circumstances.

The Example of Train Drivers
Source Proceedings of the 23rd Annual Conference of the Human Factors Association of

Canada, Ottawa, Ontario, 26-28 September 1990. The Association, Mississauga,
Ontario, Pages 63-67

Keywords
Abstract This article presents the steps taken in the preliminary phase to develop an appropriate

methodology for the analysis of the activities of train drivers to understand their real role
in the reliability of railways. Methods of collecting data and methodological choices are
exposed. An analysis of the difficulties encountered during the preliminary phase is
presented and methodological considerations specific to the analysis of rare accidents
occurring in different circumstances are drawn. The hypothesis is put forward that the
generalisation of thoughts in this phase would allow the extraction of 'field properties'
and 'specific strategies for certain fields'.

.

5.3 Selected Accident Reports
Author Washington State Patrol
Title Car-train accident study
Source ISSN: 0093-8963
Subject Traffic accidents Statistics; Railroads Accidents Statistics

Author Nigeria. Langalanga Train Accident Tribunal of Inquiry
Title Report of the Langalanga Train Accident Tribunal of Inquiry
Source Lagos : Federal Ministry of Information, Print. Division, 1971
Subject Railroads -- Nigeria -- Accidents

Author India. Ministry of Tourism and Civil Aviation Commission of Railway Safety
Title Railway accident investigation report on occurrence of casualties to passengers of 352

Down Gua-Kharagpur passenger train at Km. 264/4-8 between Sini and Gomharria
stations on the double line electrified Chakradharpur-Tatanagar section in the
Chakradharpur Division of S.E. Railway at about 17.25 hours on 13th April 1980

Source Government of India, Ministry of Tourism and Civil Aviation, Commission of Railway
Safety.

Subject Railroads -- India -- Accidents -- Case studies
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Author India. Ministry of Tourism and Civil Aviation. Commission of Railway Safety
Title Railway accident investigation report on derailment of 'Coal Special' train and its

subsequent fatal fall from Bridge no. 35 at km. 12/10-11 between Adderley and Hillgrove
stations on Mettupalalyam-Udagamandalam Metre Gauge Ghat section of Southern
Railway on 21st February 1982

Source Delhi : Controller of Publications, 1991.
Subject

Author United States. National Transportation Safety Board
Title Railroad-marine accident report : derailment of Amtrak train no. 2 on the CSXT Big

Bayou Canot Bridge near Mobile, Alabama, September 22, 1993 / National
Transportation Safety Board.

Source Washington, D.C. : National Transportation Safety Board ; [Springfield, Va. : Available
through the National Technical Information Service, 1994]

Subject Railroad accidents -- Alabama -- Mobile. Inland water transportation -- Alabama --
Mobile. Amtrak

Author National Transportation Safety Board
Title Collision and derailment of Maryland Rail Commuter MARC train 286 and National

Railroad Passenger Corporation Amtrak train 29 near Silver Spring, Maryland, February
16, 1996 : railroad accident report

Source Washington, D.C. : The Board, [1997]
Subject

Author Health And Safety Executive
Title The Carr Lane Accident
Source HMSO Books, London, 1991
Subject A report on a railway accident that occurred on 19 June 1990 at Carr Lane footpath and

bridleway level crossing in the Eastern Region of British Railways. One woman and two
children were struck and killed by a train while crossing a visual warning type level
crossing. The report includes commendations for modifications which have since been
made in order to provide a better view of approaching trains and to improve the surface
and appearance of the crossing. General improvements for the safety of similar
crossings are discussed.

Author HM Railway Inspectorate
Title Railway accident near Ais Gill; a report on the fatal accident that occurred on 31 January

1995 near Ais Gill, on the line from Carlisle to Leeds in the Railtrack North East Zone.
Source HSE, 1997. ISBN 0717614778
Subject


