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TRAIN -

Trafiksäkerhet och informationsmiljö för förare av tåg

Säkerhetsarbete i tekniska miljöer där fel och misstag kan medföra allvarliga
konsekvenser inriktas  idag alltmer på att skapa en god samverkan mellan människa,
teknik och organisation (MTO), bl.a. med en ökad användning av beteendevetenskaplig
kunskap och metodik. Det har också visat sig att allvarliga olyckor inom flera
verksamhetsområden som inträffat under senare år har kunnat härledas till
bakomliggande brister i samspelet mellan människa, teknik och organisation.

TRAIN-projektet kartlägger och identifierar risker i tågförarsystemet med fokus på
information, samverkan, organisation, stress, arbetstider och arbetsmiljö för att
skapa underlag för utformning av framtidens tågförarmiljö. Tågförarsystemet
definieras som funktion, teknik, förare och organisation för att framföra ett enskilt
tåg. Resultatet ska användas för att öka säkerhet och kvalitet och för att förbättra
arbetsförhållanden genom att med olika infallsvinklar analysera tågförarsystemet
och föreslå förbättringar avseende exempelvis regelverk, arbetstider, utbildning,
teknik och gränssnitt och organisation. En sammanhållen studie av dessa frågor
har aldrig tidigare genomförts i Sverige.

TRAIN- projektet leds av Banverket och genomförs av forskare från Uppsala Universitet,
Linköpings Universitet, Institutt for Energiteknikk, Halden, Norge och IPM, Karolinska
Institutet, Stockholm.

Syfte

Syftet med projektet är att;

- beskriva och analysera förarens informationsmiljö och arbetssituation och dess
påverkan på förarbeteendet och på trafiksäkerheten
- att identifiera trafiksäkerhetsmässiga effekter av förares speciella arbetssituation i
trafiktäta områden, exempelvis i Stockholms pendeltågsområde
- att skapa underlag för att förbättra förarens informationsmiljö och arbetssituation

Bakgrund

Bakgrunden till projektet är de rekommendationer från Statens Haverikommission som
riktats till Järnvägsinspektionen med anledning av pendeltågsolyckan i Älvsjö 1994. I
utredningen rekommenderades Järnvägsinspektionen att;

- verka för en förbättring av nuvarande utformning och placering av tavlor och signaler
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- verka för att en genomgripande studie genomförs av ATC-systemets inverkan på
förarbeteendet liksom av trafiksäkerhetsmässiga effekter av förarnas speciella
arbetssituation i Stockholms lokaltrafikområde

I Europa pågår idag flera samarbets- och standardiseringsprojekt avseende utformningen
av förarens informationsmiljö med fokus både på informationspresentation i förarhytten,
arbetsmiljö, regelverk och instruktioner.  Studier av förarens arbetssituation pågår för
närvarande i Finland, Canada och Australien.

Genomförande

TRAIN-projektet genomförs under perioden 1 april 1998 - 1 juli 2000 och innebär;

- Genomgång av litteratur
- Analys av utvalda tågolyckor under perioden 1980-1997
- Beskrivning av tågförarsystemet
- Detaljerade analyser av förarens arbetsuppgifter i trafiktäta områden
- Kartläggning av stress, belastning och arbetstidsfrågor
- Identifiering av risker
- Förslag till säkerhetshöjande åtgärder

Projektet genomförs med ett MTO- perspektiv (Människa-Teknik-Organisation).

Delprojekt

De medverkande forskningsinstitutionerna arbetar i tre olika delprojekt.

Delprojekt 1 innebär en beskrivning av tågförarsystemet . I detta delprojekt görs en
övergripande beskrivning av tågförarsystemet. Delprojekt genomförs i samverkan mellan
Erik Lindberg vid Institutionen för psykologi och pedagogik (IPP) vid Linköpings
Universitet och avdelningen för människa-datorinteraktion (HCI) vid Uppsala Universitet.

Delprojekt 2 innebär en kartläggning av informationsmiljö och arbetsuppgifter i
tågförarsystemet.  I detta delprojekt görs detaljbeskrivningar av förarens olika uppgifter,
att köra pendeltåg och att köra höghastighetståg samt en ergonomisk analys av förarens
informationsmiljö. Delprojektet genomförs av Institutet för Energiteknik (IFE) i Halden,
Norge.

Delprojekt 3 innebär en kartläggning av tågförarens arbetssituation med inriktning
på arbetstider och stress . I detta delprojekt studeras förekomsten av stress, mental
belastning och sömnighet i relation till olika turlistor och dess effekter på prestation och
trafiksäkerhet. Delprojektet genomförs av Statens Institut för Psykosocial Miljömedicin
(IPM) vid Karolinska Institutet i Stockholm.

Projektet i sin helhet och de olika delprojekten berör olika verksamhetsområden och
personalgrupper på järnvägsområdet.
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Resultat

Projektet ska resultera i en beskrivning av förarens informationsmiljö och arbetssituation
samt identifiera trafiksäkerhetsmässiga risker från ett MTO-perspektiv. Beskrivningen ska
utgöra underlag för att genomföra säkerhetshöjande åtgärder och fatta beslut om framtida
utformning av tågförarsystemet.

Vidare ska projektet bidra till spridning av beteendevetenskaplig kunskap för att skapa ett
bra samspel mellan människa, teknik och organisation på järnvägsområdet.

Aktuellt läge i projektet

För närvarande avrapporteras aktiviteterna litteraturgenomgång och analys av olyckor.

Arbetet med att samla in data för att beskriva informationsmiljö, arbetssituationen och
risker pågår. Detta arbete innebär att beskriva utbildning, säkerhetsorganisation och
samverkan med tågtrafikledningen liksom att beskriva arbetsuppgiften att köra tåg från ett
informationsergonomiskt perspektiv, exempelvis användning och utformning av tavlor,
signaler och ATC samt regelverk i anslutning till detta.

En detaljerad uppgiftsanalys sker också för pendeltåg och höghastighetståg och en
analys av arbetstider, stress och belastning och vakenhet i förhållande till olika
arbetstidsscheman genomförs. Risker i tågförarsystemet identifieras i förhållande till
ovanstående områden. I ovannämnda arbete används enkät- och intervjumetodik,
videoinspelning liksom uppgifts-, risk- och barriäranalys.
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Kontaktpersoner

PROJEKTLEDARE
Lena Kecklund, Banverket HK, (lena.kecklund@hk.banverket.se, tel. 08-762 39 67)

DELPROJEKT 1 – Beskrivning av tågförarsystemet
Erik Lindberg, IPP, Linköpings Universitet (erili@ipp.liu.se, tel. 013-28 21 99)
Bengt Sandblad, HCI, Uppsala Universitet, (bengt.sandblad@hci.uu.se, tel. 018-471 28 81).

DELPROJEKT 2 - Informationsmiljö och arbetsuppgifter
Conny Holmström, IFE, Halden, Norge (conny@hrp.no, tel. +47-69-21 22 20)

DELPROJEKT 3 - Arbetssituation och arbetstider
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