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SAMlVIANFATTNING

Denna förstudie har syftat till att utreda förutsättningarna för att öka säkerhetsmed-

vetandet på olika nivåer inom SJ. Utredningen har omfattat en granskning av statistik

för de fyra senaste åren rörande olyckor, växlingsmissöden och tillbud, samt intervju-

er med tåg-/trañkproduktionsansvariga och säkerhetshandläggare inom Persontrafik-

divisionens olika affärsområden. Även representanter för fortbildning, trañkledning,

Banverket samt försvarets provflygverksamhet har intervjuats. Det har kunnat

konstateras att olyckor och missöden vållar SJ mycket stora kostnader, och de

synpunkter som framförts vid intervjuerna tyder på att åtgärder för att höja säkerhets-

medvetandet är angelägna inom flera olika delar av organisationen. Såväl kunskaper

som attityder när det gäller säkerheten har ansetts behöva förbättras. De åtgärder som

föreslås genomföras i ett första steg är av två typer. Den första typen av insatser syftar

till att öka tydligheten och samstämmigheten i de "säkerhetssignaler" som på olika sätt

förmedlas till de anställda. En viktig åtgärd i detta sammanang är att genomföra

utbildning av chefer inom SJ, dels för att öka deras eget medvetande om sitt säker-

hetsansvar och dels för att poängtera säkerhetens betydelse inom organisationen i dess

helhet. Denna typ av insatser kan förväntas öka såväl det allmänna säkerhetsmed-

vetandet inom SJ som trovärdigheten och därmed effekterna av senare åtgärder inrik-

tade mot specifika personalkategorier. Den andra typen av insatser som föreslås i

denna förstudie syftar till att i större utsträckning tillvarata den säkerhetsrelaterade

information, inte minst när det gäller tillbud och mindre allvarliga driftsstömingar,

som på olika sätt genereras redan i nuläget. Sådan information har ett stort värde både

när det gäller att bedöma behovet och att utvärdera effekterna av kommande insatser

för att öka säkerhetsmedvetandet. Informationen bör dessutom vara värdequ när det

gäller att identiñera riskfyllda situationer/beteenden som ännu inte lett till någon

olycka. Vid VTI:s järnvägsavdelning finns ett intresse för fortsatt deltagande i

planering och genomförande av de åtgärder som föreslagits på basis av den genom-

förda förstudien.
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1 BAKGRUND OCH SYFI'E

En stark betoning av säkerheten har sedan länge varit utmärkande för järnvägstra-

ñken. Som ett exempel kan anföras de inledande meningarna i de "Regler och

Föreskrifter" som togsi bruk av Southern Pacific Company i USA är 1943:

"Säkerheten är av yttersta vikt vid utövandet av tjänsten. Åtlydnad av reglerna är

nödvändig för säkerheten och är obligatorisk. Att inträda eller kvarstå i tjänsten
innebär en törsäkran om villighet att åtlyda reglerna. "

Inom svensk järnvägstrañk kännetecknas SJ : s verksamhet avhögt ställda säkerhets-

mål, såväl för de kunder som utnyttjar företagets tjänster som för den egna persona-

len. När det gäller trafiksäkerheten finns ett antal jämförande mål som innebär att

säkerheten vid SJ skall vara minst lika god som genomsnittet för järnvägsförvalt-

ningarna i de Övriga nordiska länderna, minst lika god som för SAS och Linjeflyg

samt minst fem gånger så god som för bilförare och passagerare i Sverige (räknat i

antal omkomna per resandekm/personkm). De höga säkerhetskraven inom SJ är en

viktig kvalitetsaspekt på de tjänster som produceras i konkurrens med andra trañkslag.

SJ: s säkerhetskrav kan också förväntas bli (i den mån de inte redan är det)

normbildande för andra trañkutövare på det svenska järnvägsnätet.

Trots de säkerhetskrav som ställs på fordon, fasta anläggningar och personal inträffar

årligen ett antal olyckor/missöden som innebär betydande kostnader för SJ. Dessa

händelser är av mycket skiftande karaktär och deras antal år, sett i relation till

verksamhetens omfattning, förhållandevis litet. Detta gör det svårt att med säkerhet

identifiera förhållanden som utgör hot mot säkerheten, och att undanröja sådana

förhållanden, eftersom underlaget för att fastställa orsakerna till olika typer av olyckor

blir tämligen begränsat. Till detta kommer att många olyckor kan antas vara resultatet

av flera samverkande orsaker vilket ytterligare kan försvåra insatser riktade mot att

eliminera speciñka olyckstyper.

För att bibehålla och - så långt möjligt - öka säkerheten inom järnvägstrañken är ett

förebyggande säkerhetsarbete nödvändigt. Inom SJ tar sig detta säkerhetsarbete

uttryck dels i själva organisationens utformning (särskilda stabs- och befattningsfunk-

tioner med renodlade säkerhetsuppgifter) och i olika föreskrifter, dels i rekrytering,

utbildning och fortbildning av personal samt konstruktion, byggande, underhåll och

VTI notat J 10, 1991 2



kontroll av fasta anläggningar och fordon. I chefsansvaret ingår att övervaka och

kontrollera säkerhetsarbetet, göra fortlöpande uppföljningar av säkerhetsmålen, vidta

åtgärder samt rapportera uppåt i organisationen. För att säkerhetsmålen skall kunna

uppnås krävs att samtliga led i detta säkerhetsarbete fungerar. Den kedja som de olika

leden bildar är med andra ord inte starkare än den svagaste länken.

En förutsättning för ett framgångsrikt säkerhetsarbete är att ett väl utvecklat säkerhets-

medvetande finns på alla nivåer inom Slzs organisation. För de personalkategorier

som befinner sig i den "farliga" änden av systemet handlar detta inte bara om kunskap

om samt vilja och förmåga att följa säkerhetsföreskrifter, utan även om att upptäcka

och rapportera situationer och förhållanden som visar på otillräckligheter när det

gäller vidtagna säkerhetsåtgärder samt brister i regelsystemet. För personal i

arbetsledande ställning samt chefer på olika nivåer krävs en hög grad av säkerhets-

medvetande för att kontrollen och uppföljningen av säkerhetsarbetet inte skall bli

lidande till förmån för andra arbetsuppgifter och produktionskrav.

Om' säkerhetsmedvetande inte finns hos all SJ-personal kan resultatet bli att olyckor

inträffar därför att somliga personalkategorier/befattningshavare på grund av upplevda

begränsningar när det gäller handlingsutrymme, tid och/eller resurser dels själva

åsidosätter säkerhetskraven, dels försvårar för annan personal att uppfylla dessa krav.

Brister i säkerhetsmedvetandet kan även innebära att man frestas vidta åtgärder

(exempelvis förlängning av underhållsintervall) som på kort sikt kan ge vissa

ekonomiska fördelar men som på längre sikt kan innebära allvarliga brister när det

gäller säkerheten. Ytterligare en omständighet som talar för vikten av en hög grad av

säkerhetsmedvetande bland personal på samtliga nivåer inom SJ är det faktum att

personalkategorier som inte sj älva är direkt utsatta för olycksrisker inte rimligen kan

begäras ha detaljerad kännedom om alla arbetsmoment (och riskerna förknippade med

dessa) som förekommer bland mera olycksdrabbade kategorier. Deras agerande i

säkerhetsfrågor måste' därför i stor utsträckning baseras på rapportering av olyckor,

tillbud och upplevda säkerhetsrisker från de personalkategorier som faktiskt är föremål

för de flesta olyckorna. Hur denna rapportering hanteras på olika nivåer inom

organisationen kan förväntas ha en avgörande betydelse för personalens benägenhet att

rapportera och därmed för möjligheterna att bedriva ett framgångsrikt säkerhetsarbete.
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Vid SJ Stab Trafiksäkerhet har diskussioner förts angående ett större projekt syftande

till att öka säkerhetsmedvetandet bland personal på flera olika nivåer inom organisa-

tionen. I de inledande diskussionerna kring detta projekt har även representanter för

Banverket, Järnvägsinspektionen, VTI, Uppsala universitet, SF och ST-lok deltagit.

Den förstudie som beskrivs i denna rapport har genomförts av VTI:s Järnvägsavdel-

ning i samarbete med Uppsala universitet på uppdrag av SJ Stab Trañksäkerhet. Syftet

med studien har varit att utreda förutsättningarna för genomförandet av det större

projekt som nämnts ovan. Utredningsarbetet har haft som mål att försöka kartlägga

säkerhetsproblem inom SJ, att ge en uppfattning om hur sådana problem upplevs och

hanteras av personal på olika nivåer inom organisationen samt att föreslå tänkbara

åtgärder för att åstadkomma ett ökat säkerhetsmedvetande. Motiveringen för att

genomföra en förstudie har varit att man annars riskerar att de åtgärder som vidtas för

att höja säkerhetsmedvetandet blir mindre verkningsfulla, antingen därför att de riktas

mot fel personalkategori (eller kombination av kategorier) eller på grund av att man

inte lyckats utforma åtgärden på ett sådant sätt att man kommer åt det egentliga

säkerhetsproblemet.
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2 AVGRÄNSNINGAR

Förstudien avser säkerheten inom SJ och innefattar således inte säkerheten hos andra

trañkutövare eller hos Banverket (vilket dock inte hindrar att de synpunkter som

framförs i studien till viss del kan vara relevanta även för dessa intressenter).

Omfattningen av Slzs totala verksamhet gör att det inte varit möjligt att granska

organisationen i dess helhet inom ramen för denna studie. Dessutom förekommer

stora olikheter mellan olika verksamhetsgrenar inom SJ, vilket innebär att

säkerhetsproblemen kan se mycket olika ut inom olika delar av organisationen. Av

samma skäl kan man knappast förvänta sig att en given åtgärd som syftar till att öka

säkerhetsmedvetandet skulle visa sig vara lika effektiv (eller behövlig) inom samtliga

verksamhetsområden.

Eftersom intresset i det projekt som diskuterats huvudsakligen är inriktat mot en

reduktion av olyckor och tillbud i samband med tågtrafiken är det naturligt att

avgränsa förstudien till i första hand SJ: s Persontrañkdivision som ansvarar för denna

trafik. Godstransportdivisionen berörs framför allt när det gäller säkerheten vid

arbetet på godsbangårdama. Maskindivisionen kan komma att beröras i den mån olika

aspekter av dess verksamhet (t ex kvalitetskontroll av utförda arbeten) bedöms

påverka säkerhetsarbetet inom studiens huvudområde. Fastighetsdivisionen berörs ej

av studien.

Inom Persontrañkdivisionen görs en ytterligare avgränsning såtillvida att Affärsområ-

den som inte direkt arbetar med tågtrafik eller vars verksamhet är av speciell art och

därför svåra att jämföra med övriga områden inte berörs av studien. Detta gäller

Affärsområdena X 2000 (PC), SL Pendeltrañk (PP), Fordon (PF) samt SJ Express-

gods (PG). Att dessa affärsområden inte ingår i denna studie innebär naturligtvis inte

att de betraktas som ointressanta eller att åtgärder för att öka säkerhetsmedvetandet

inte skulle kunna behövas. De speciella betingelsema kring dessa affärsområdens

verksamhet motiverar dock att de inte tas med i denna förstudie utan att de snarare bör

göras till föremål för separata studier om detta anses påkallat. Inom Persontrañkdivi-

sionens återstående affärsområden (P Syd Malmö, P Väst Göteborg, P Öst/Trafikpro-

duktion Stockholm och P Nord Gävle) studeras i första hand de avdelningar som

ansvarar för tåg-, trañk-/terminalproduktion.
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Ytterligare en avgränsning som görs i denna studie gäller de typer av olyckor/säker-

hetsproblem som uppmärksammas. Ett ökat säkerhetsmedvetande bland SJ: s personal

kan inte förväntas ha lika stor effekt på alla olyckstyper. En kategori av olyckor som

knappast torde påverkas av ett ökat säkerhetsmedvetande (och därför inte ingår i

denna studie) är olyckor vars orsaker är av rent teknisk natur. Hit kan t ex många

olyckor orsakade av materialfel eller felfunktion hos tekniska system räknas. I den

mån sådana olyckor kan hänföras till felaktigt handhavande, bristande underhåll eller

andra typer av mänskliga missbedömningar eller felhandlingar ingår de dock i detta

projekt. En annan typ av olyckor som inte studeras trots att de utgör ett mycket

allvarligt inslag i den totala olycksbilden är plankorsningsolyckoma. Detta beror

delvis på att denna typ av olyckor huvudsakligen sorterar under Banverket, men även

på att 8st personal har mycket små möjligheter att kunna göra något för att minska

förekomsten av denna olyckstyp. Arbetsskador och personliga olycksfall bland SJ :s

anställda har inte heller varit möjliga att granska inom ramen för denna studie.
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3 NIETOD

I utredningsarbetet har flera olika faktainsamlingsmetoder använts. Dessa metoder

omfattar en genomgång av statistik beträffande olyckor och tillbud som inrapporterats

till SJ Stab Trafiksäkerhet under senare år, intervjuer med representanter för olika

personalkategorier inom S] och Banverket samt kontakter med SJ-skolan i Mjölby.

Tillvägagångssätten för de olika metoderna beskrivs kortfattat nedan och de resultat

som framkommit redovisas i följande avsnitt.

3.1 Olycks- och tillbudsstatistik

Det första steget i denna förstudie har varit att granska olycksstatistik avseende de

urspåringar, sammanstötningar och växlingsmissöden som finns registrerade vid SJ

Stab Trafiksäkerhet för åren 1987-90.Dessutom har samtliga registrerade olyckstill-

bud under samma period granskats. Underlaget för granskningen har varit de

sammanställningar som redan ñnns vid SJ Stab Trafiksäkerhet, vilket innebär att

enskilda utredningar studerats endast i undantagsfall. Ett syfte med granskningen har

varit att få en uppfattning om hur ofta olika typer av olyckor/tillbud inträffar, samt

om de vanligaste orsakerna till sådana händelser, för att kunna bedöma möjliga

effekter av ett ökat säkerhetsmedvetande på den totala olycksbilden. Ett annat syfte

med granskningen har varit att få en första inblick i hur rapportering och utredning av

olyckor/tillbud går till som en förberedelse inför de följ ande intervjuerna med

representanter för olika personalkategorier inom SJ.

3.2 Intervjuer

Intervjuerna har genomförts i två omgångar. I ett första steg har tåg- /trañkproduk-

tionschefer och trañksäkerhetshandläggare inom Persontrañkdivisionens olika affärs-

områden intervjuats. I ett andra steg har representanter för trañkledning och fortbild-

ning inom Persontrañkdivisionen samt representanter för Banverket intervjuats. Det

första steget har varit avsett att ge en bild av säkerhetsarbetet som är representativ

över olika affärsområden, medan det andra steget huvudsakligen syftat till att inhämta
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kompletterande synpunkter från representanter för mera lokala delar av säkerhetsorga-

nisationen samt från personal inom Banverket.

De intervjuade personerna kontaktades först per brev och erhöll därvid information

om syftet med intervjun samt en lista med frågor som skulle komma att tas upp vid

intervj utillfället (i något enstaka fall skedde den första kontakten per telefon och listan

med frågor presenterades då inte förrän vid sj älva intervjun). Vid den första

intervjuomgången innehöll denna lista frågor angående rapporterings- och utrednings-

förfarandet vid olika typer av olyckor och tillbud, hantering av tekniska fel (t ex

balisfel), uppföljning av olyckor, tillbud och missöden, olika personalkategoriers roll i

säkerhetsarbetet, organisatorisk uppdelning mellan Persontrañk- och Godstransport-

divisionen samt personalens utbildningsstatus med avseende på säkerhetsfrågor. Vid

den andra intervjuomgången innehöll listan i stort sett samma typ av frågor men med

vissa modifieringar beroende på de intervjuades organisationstillhörighet och

befattningar. Förutom att de i förväg utsända frågorna behandlades vid intervjuerna

uppmuntrades intervjupersonerna att ta upp egna synpunkter på säkerhetsarbetet och

komma med förslag på hur säkerhetsmedvetandet skulle kunna höjas inom SJ.

Intervjuerna har (med ett undantag när synpunkter lämnats per telefon) genomförts av

två samtidigt närvarande intervj uare från VTI:s Jämvägsavdelning. I den första

omgången har intervjuerna ägt rum i Linköping (PT), Malmö (P Syd), Göteborg (P

Väst) samt Gävle (P Nord). Intervjuerna i den andra omgången har genomförts i

Linköping och Norrköping. De tillfrågade personerna har intervjuats individuth eller

i grupper om två. Totalt har 7 personer intervjuats i den första omgången och 5

personer i den andra omgången. Varje intervju har i regel tagit mellan 2 och 3%

timmar.

3.3 SJ-skolan

Genom SJ-skolans försorg har VTI:s Jämvägsavdelning fått möjlighet att ta del av det

undervisningsmaterial som används för utbildning och fortbildning i säkerhetstjänst.

En intervju har även genomförts med en av utbildningsledarna vid skolan i Mjölby.

Denna intervju varade ca 2 timmar och behandlade i första hand frågor rörande

rekrytering, utbildning och fortbildning av olika personalkategorier inom SJ och
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Banverket samt samspelet mellan skolans undervisning och verksamheten ute i

regionerna. Dessutom diskuterades skolans framtida roll i samband med att antalet

trañkutövare inom järnvägsområdet ökar.

3.4 Ökat säkerhetsmedvetande vid British Rail

Vid planeringen av förstudien har avsikten även varit att granska ett projekt som

genomförts vid British Rail i syfte att öka säkerhetsmedvetandet bland personal inom

denna organisation. Det har dessvärre inte visat sig möjligt att få tillgång till mera

detaljerat material rörande detta projekt under den tid som stått till studiens

förfogande, varför någon närmare redogörelse för erfarenheterna vid British Rail inte

kan lämnas i denna rapport. VTI: s Järnvägsavdelning fortsätter dock att bevaka

säkerhetsarbetet vid utländska järnvägsförvaltningar.
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4 RESULTAT

4.1 Olycks- och tillbudsstatistik

Den statistik som redovisas i detta avsnitt bygger på SJ:s officiella statistik

(Trajiksäkerheten 1989) samt sammanställningar gjorda vid SJ Stab Trafiksäkerhet.

Materialet omfattar både resande- och godståg. Beträffande år 1990 gäller siffrorna

med viss reservation eftersom de endast baseras på uppgifter som inkommit fram till

1991-02-18. Uppgifter inkomna efter detta datum ñnns således inte med, varför de

slutliga siffrorna i något fall kan vara högre än de här presenterade.

4.1.1

Antalet urspåringar vid tågrörelse har visat en nedåtgående tendens sedan år 1986. En

stor del av denna nedgång beror på att urspåringar till följd av fordonsfel blivit mindre

vanliga. Tabell 1 visar utvecklingen under åren 1987-90.

Tabell 1.

Antal urspåringar vid tågrörelse 198 7-90.

År 1987 1988 1989 1990 Summa

Antal 57 45 41 40 183

Även om det totala antalet urspåringar har minskat under senare år ärdet möjligt att

ett ökat säkerhetsmedvetande skulle kunna reducera antalet olyckor av denna typ

ytterligare. En granskning av orsakerna till olyckorna visar att "den mänskliga

faktorn" är inblandad i mellan 5 och 15% av fallen och att denna andel tycks öka

snarare än minska under den tidsperiod som omfattas av denna studie.

4.1.2
Till skillnad från urspåringarna visar antalet sammanstötningar vid tågrörelse ingen

nedåtgående tendens under den period som studerats. Med undantag för ett fåtal fall

där sammanstötning skett med nedfallna träd eller andra föremål på spåret kan

VTI hotat J 10, 1991 10



mänskliga misstag/bedömningsfel/felhandlingar antas ligga bakom en majoritet av

sammanstötningarna. Ett ökat säkerhetsmedvetande inom SJ skulle därför kunna ha en

påtaglig effekt på denna typ av olyckor. Det bör dock noteras att även Banverkets

personal och fordon är inblandade vid en ganska stor del av sammanstötningarna. För

de två senaste åren är detta fallet för ca en tredjedel av de rapporterade

sammanstötningsolyckorna. Tabell 2 visar antalet sammanstötningar under de fyra

senaste åren.

Tabell 2.

Antal sammanstötningar vid tågrörelse 1987-90.

År 1987 1988 1989 1990 Summa

Antal 10 16 14 17 57

4.1.3 mlingsmissmen.

Även om missöden vid växling oftast får mindre allvarliga konsekvenser än

urspåringar och sammanstötningar vid tågrörelse vållar de ändå genom sitt stora antal

avsevärda kostnader för SJ. I Tabell 3 redovisas antalet växlingsmissöden under åren

1987 - 90.

Tabell 3.

Antal växlingsmissöden 1987-90.

År 1987 1988 1989 1990 Summa

Summa 124 135 177 173 609

I det material som studerats visar växlingsmissödena en klar tendens att öka i antal

under perioden 1987 - 90 (antalet som redovisas för 1990 är troligen något för lågt

eftersom endast 5 missöden fanns registrerade för december månad under detta är mot

normalt ca 15 per månad under resten av året). Endast ca en tredjedel av

växlingsmissödena beror på rent tekniska orsaker, varför ett ökat säkerhetsmedvetande

borde kunna bidra till att kraftigt reducera denna typ av missöden.
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Antalet växlingsmissöden vid vissa större stationer/bangårdar redovisas i Tabell 4. Det

bör noteras att det totala antalet missöden i denna tabell (och i Tabell 5 nedan) är

något högre än i Tabell 3 ovan. Den sistnämnda tabellen innehåller uppgifter hämtade

från Trafiksäkerheten 1989, medan Tabell 4 och 5 baseras på sammanställningar

gjorda vid SJ Stab Trafiksäkerhet.

Tabell 4.

Antal växlingsmissöden vid vissa större stationer/bangårdar 1987-90.

Station/bangård 1987 1988 1989 1990 Summa

Göteborg 21 20 20 27 88

Malmö 6 18 16 41 81

Trelleborg 17 9 10 12 48

Helsingborg 9 10 7 11 37

Hallsberg 4 6 6 9 25

Alvesta 1 2 3 5 1 1

Övriga 68 74 117 '68 319

Summa 126 139 179 173 617

Som framgår av Tabell 4 svarar sex av de större bangårdarna tillsammans för närmare

hälften av de missöden som finns registrerade i det material som studerats (för år 1990

uppgår andelen till och med till 60 procent). Den kraftiga ökningen av antalet

växlingsmissöden i Malmö under år 1990 (mer än dubbelt så många som under

föregående år) är också påtaglig. Huruvida dessa siffror återger verkliga skillnader i

antalet inträffade händelser eller om de snarare avspeglar skillnader/förändringar i

kriterier och rutiner för inrapporteringen av växlingsmissöden går dock inte att säkert

avgöra från det tillgängliga materialet.

Det bör i samband med Tabell 4 poängteras att skillnaderna mellan olika bangårdar

när det gäller antalet växlingsmissöden inte utan vidare kan tolkas som att det skulle

föreligga motsvarande skillnader i säkerhetsmedvetande. För att man skall kunna göra

en sådan tolkning krävs för det första att antalet missöden sätts i relation till den totala

VTI notat J 10, 1991 12



volymen på det växlingsarbete som utförs på respektive plats. Att finna ett lämpligt

mått på denna volym och att samla in de uppgifter som behövs för en sådan

jämförelse ryms dock inte inom ramen för denna studie. Förutom volymen på själva

växlingsarbetet skulle man också behöva ta hänsyn till klimatförhållanden och andra

lokala förhållanden som kan vara av betydelse för frekvensen av växlingsmissöden.

För att kunna tolka variationer mellan olika bangårdar när det gäller förekomsten av

missöden krävs dessutom att inrapporteringen av inträffade händelser fungerar

tillfredsställande och att den sker på ett enhetligt sätt.

I Tabell 5 redovisas en klassiñcering av angivna orsaker till de växlingsmissöden som

finns registrerade för perioden 1987 - 90. En sådan orsakskategorisering fyller en

viktig uppgift när det gäller att avgöra var åtgärder behöver sättas in för att antalet

missöden skall kunna reduceras. Den kategorisering som är gjord i det material som

studerats är dock behäftad med vissa svagheter. I första hand gäller detta formule-

ringen av en del av orsakskategorierna, vilka tycks utgöra en beskrivning av händelsen

i fråga (t ex "stoppbock påkörd") snarare än ett fastställande av orsaken till denna

händelse. Det förefaller troligt att någon annan orsaksbeskrivning (t ex "dålig upp-

sikt" , vilket i sin tur kan vara ett tecken på bristande säkerhetsmedvetande) borde ha

använts i stället i dessa fall. En annan möjlig svaghet i den gjorda orsakskategori-

seringen är att "tekniskt fel förefaller att ha använts när man inte kunnat säkert

hänföra händelsen till fel av lok- eller växlingspersonal (i kategorin "annat tekniskt

fel" ingår således 30 missöden där orsaken inte kunnat fastställas).

Tabell 5 .

Kategorisering av orsaker till växlingsmissoden underperioden 1987-90.

Orsak Antal

Tekniskt fel

Dåligt spår 53

Växelfel 46

Spårvidds-/spårlägesfel 18

Bromsfel 8

Annat fel 97

Summa 222
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Tabell 5 (forts.)

Fel av växlingspersonal

Stoppbock eller spårspärr påkörd 65

Dålig uppsikt/Ej hinderklart 59

Växel omlagd under fordon eller ej helt omlagd 55

Sammanstötning annat fordon 24

Bromssko påkörd 17

Växel uppkörd 16

Annat fel 57

Summa 293

Fel av lokpersonal

Stoppbock eller spårspärr påkörd 41

Dålig uppsikt 16

Kört förbi "stopp" 11

Annat fel 29

Summa 97

Ej klassiñcerat 5

Summa 617

4.1.4 omm.
Totalt 160 olyckstillbud finns registrerade hos SJ Stab Trafiksäkerhet för perioden

1987-90. Som framgår av Tabell 6 är dessa tillbud är tämligen jämnt fördelade över

de fyra åren.

Tabell 6.

Antal registrerade olyckstillbud 1987-90.

År 1987 1988 1989 1990 Summa

Antal 40 47 33 40 160
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En klassificering av olika typer av tillbud under perioden redovisas i Tabell 7. Det bör

noteras att endast en huvudtyp har angivits för varje olyckstillbud, även om det är

troligt att vissa tillbud bäst skulle kunna beskrivas som en kombination av flera typer

(t ex konflikt tåg - A-arbete till följd av tågklarerarmisstag).

Tabell 7. '

Klassificering av intråfade olyckstille 1987-90.

Tillbudstyp Antal Tillbudstyp Antal

Felaktig signalpassage 37 Konflikt tåg/vut - annat 9

Konflikt tåg/vut - A-arbete 24 fordon eller föremål

Fordonsfel 21 Utrustningsfel 9

Tågklarerarmisstag 17 För hög hastighet 3

Växlingstillbud 16 Sabotage/skadegörelse 2

Konflikt tåg/vut - tåg/vut 11 Övriga tillbud 11

Summa 160

4.2 Intervjuer med täg-/trafikproduktionsansvariga och säkerhetshandläggare

4.2.1 Magdu och ;målningar av olyckor mh incidenter

Det föreskrivna rapporterings-/alarmeringsförfarandet vid en inträffad olycka (enligt

vilket lokförare eller tågbefälhavare rapporterar till tågklarerare/fjärrtågklarerare som

i sin tur larmar vidare efter fastställd plan) fungerar enligt uppgift inte alltid som

avsett. I något fall kan detta bero på att både lokföraren och tågbefálhavaren satts ur

spel (skadats eller chockats) vid olyckan, men den vanligaste orsaken är att någon

privatperson observerat olyckan ringer direkt till SOS-Alarmering innan

rapportering har hunnit ske den ordinarie vägen. Resultatet av detta kan i olyckliga

fall bli en ofullständig alarmering, vilket i sin tur exempelvis kan leda till att

råddningspersonal inte kan utföra sitt arbete därför att kontaktledningen fortfarande är

strömförande. Exempel på fall där SOS-alarmering haft inaktuella telefonnummer till

SJ, liksom där det vidare larmet gått till eldriftledare från Banverket men ej till SJ,

har givits. I det senare fallet fungerar dock alarmeringen/rapporteringen som regel
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ändå genom att SJ:s trañkledning oftast finns i samma lokaler. Det har påpekats att

ofullständiga uppgifter i samband med alarmeringen ibland utgör ett problem även när

larmet går den avsedda vägen. Samarbetet på olycksplatsen med polis, ambulansperso-

nal och brandförsvar uppges fungera väl i de flesta fall (dock inte alltid).

Speciellt inom Affärsområde P Nord har stora geografiska avstånd framhållits som ett

problem när det gäller utredningsarbetet. Frågor om vilka krav som skall ställas på att

en utredningsman snabbt skall kunna vara på plats och vilken nivå på jourtjänstgöring

som är rimlig är svåra att besvara på ett entydigt sätt. Frågan om röjningstillstånd

(avvägningen mellan behovet att snabbt få igång trafiken och behovet att få in

tillräcklig information för att kunna ge röjningstillstånd) kan också vara problematisk,

men en del av de intervjuade anser att röj ningstillstånden fungerar bra. Den interna

kommunikationen mellan SJ och Banverket i samband med röjningstillstånd uppges

ibland fungera långsamt.

En omständighet som kan komplicera räddningsarbetet är att det i vissa fall kan vara

svårt att få fram uppgifter om huruvida tåget medför farligt gods eller ej. Dessa

uppgifter skall i princip ñnnas tillgängliga via Godstransportdivisionens datasystem,

men täta byten av lösenord uppges kunna vålla svårigheter att komma åt

informationen. Ett speciellt problem i detta sammanhang utgörs av transporter av

lastbilscontainers vars innehåll är svårt att kontrollera. Man är i sådana fall hänvisad

till de uppgifter kunden lämnat och vars tillförlitlighet man inte känner till.

Beträffande rapporteringen av mindre olyckor/missöden, tekniska fel och olyckstillbud

går uppfattningarna något isär bland de intervjuade. Medan samtliga tillfrågade

uppger att det kan vara svårt att få fram alla händelser av denna typ menar en del att

de flesta händelser trots allt rapporteras. Andra anser dock att rapporteringsbenägen-

heten är väldigt individuell och att mörkertalet för denna typ av händelser troligen är

mycket stort. Ett visst belägg för den senare ståndpunkten kan möjligen vara att

antalet rapporterade balisfel visade sig öka dramatiskt omedelbart efter Sköldinge-

olyckan förra året. I något fall finns tecken på att rapporterade växlingsmissöden

tenderar att vara mera kostsamma ju längre bort från säkerhetshandläggarens statione-

ringsort de inträffar, vilket också kan vara en indikation på att rapporteringsbenägen-

heten varierar för mindre kostsamma missöden. I ett av affärsområdena tyder statistik
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från år 1990 på att ca 75 % av de mindre olyckorna faktiskt rapporteras på föreskrivet

sätt.

Förutom en mer eller mindre temporär ökning av rapporteringen av balisfel har även

en förändring av attitydema till denna typ av fel kunnat observeras efter olyckan i

Sköldinge. Enligt uppgift föreligger dock inga krav på central inrapportering av

balisfel, varför det är svårt att få någon. samlad bild av förekomsten av denna typ av

driftsstörning. Det har också framhållits att balisema är en Banverksangelägenhet och

att uppgiften att föra statistik över inträffade fel därför åvilar Banverket. Banverkets

insatser anses i allmänhet tillfredsställande utom möjligen på ombyggnadssträckor.

Det har påpekats att de flesta balisfel är harmlösa men i vissa fall kan de vara direkt

livsfarliga. Förarna anses fortfarande i viss utsträckning underlåta att rapportera ATC-

fel, och det har noterats att rapportering av ATC-fel förekommer även på bandelar

som ej är utrustade med ATC.

En synpunkt som framförts är att avsaknaden av klara regler beträffande tillbuds-

rapportering gör att man ofta underlåter att rapportera när man tror att man inte blivit

upptäckt. I detta sammanhang har påpekats att lokförare, tågklarerare och

Banverkspersonal i viss utsträckning kontrollerar varandra och därför har betydligt

mindre möjligheter att "gömma" tillbud än vad växlingspersonalen har. Den senare

personalkategorin uppges dock ändå ha en förhållandevis hög tillbudsrapportering.

Med tillkomsten av nya trañkhuvudmän förväntas osäkerheten och därmed den

ömsesidiga kontrollen från olika personalkategorier öka, vilket i sin tur skulle kunna

leda till ökad tillbudsrapportering. Det har också påpekats att rapporteringen beträf-

fande olyckor, missöden och incidenter varit bristfällig före SJ: s omorganisation. I sin

mest tillspetsade form har detta uttryckts som att SJ har en historisk belastning när det

gäller att jaga syndabockar och utdela bestraffningar, vilket i sin tur har fostrat ett

visst mått av ögontjäneri och en obenägenhet att rapportera inträffade händelser.

Vikten av att den som rapporterar sig själv" inte skall bestraffas har framhållits,

samtidigt som man tror att tillämpningen av denna princip kanske varierar mellan

olika affärsområden. Endast de , allvarligaste tillbuden rapporteras (åtföljda av

utredning) vidare till SJ/SÄ. I något fall har antytts att flera tillbud skulle rapporteras

vidare "om man visste att något hände". Samtidigt anser man dock att många tillbud

är av sådan karaktär att de inte går att göra mycket åt. Brister avseende incident-

rapporteringen anses i något fall föreligga även bland SJ: s kunder.
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När det gäller självautredningsarbetet har det framlagts en synpunkt att detta arbete

ibland försvåras av kompetensstrider mellan SJ, Banverket och Järnvägsinspektionen.

Sådana kompetensstrider, som anses bero på ett behov av att profilera sig (externt

såväl som internt), kan dels leda till en förvirrad situation på olycksplatsen (vem gör

vad?, vem bestämmer?), dels medföra att utredningsmaterial sprids på flera händer

eller i olyckliga fall t o m försvinner. Ett relaterat problem anses utgöras av nyfiken-

het hos befattningshavare som inte har' på olycksplatsen eller med utredningen att

göra. Det betonas samtidigt att kompetensstrider före olyckan utgör ett betydligt

allvarligare problem än under sj älva utredningsfasen. Det har också framförts att

utredningsarbetet ibland inte uppfattas särskilt positivt utan nästan ses som illoj alt mot

kollegorna, samt att betälsförhållandet mellan utredare _och inblandade personalkate-

gorier kan vara oklart. Ansvarsfördelningen mellan SJ och Banverket vid utredningen

av olika typer av händelser anses inte vara till alla delar lyckad.

Det har bedömts vara betydligt lättare att fastställa orsaken till urspåringar än till

sammanstötningar vid tågrörelser. Upp till 90% av olyckorna anses ha relativt enkla

orsaker som ej kräver tolkning av komplicerade paragrafer i SJ: s Säkerhetsordning

(SäO). Beträffande växlingsmissöden har det påpekats att det ibland kan vara svårt att

få in utredningsmaterial och att cheferna ibland underlåter att företa någon utredning.

Järnvägsinspektionens kurs för utredare har fått mkaet positiva omdömen.

Samtliga intervjuade förefaller vara överens om att utredningarna av olyckor, missö-

den och tillbud verkligen leder till konkreta åtgärder i syfte att höja säkerheten.

Järnvägsinspektionens krav på SJ och Banverket anses spela en betydelsefull roll i

detta sammanhang. Samtidigt har det dock framhållits att ekonomiska överväganden (t

ex beträffande underhållsintervall) kan utgöra en allvarlig begränsning när det gäller

att vidta verkligt effektiva åtgärder baserade på utredningsresultaten. Vissa brister

anses också svåra att åtgärda (brister i personalens kunskaper och attityder, oklarheter

i föreskrifterna, etc). Vagnssyningen har anförts som en kritisk uppgift som ofta

utförs under stressade förhållanden och där de externa kontrollerna är få

("skrivbordsgubbarna ser ju inte tåget'). Exempel på svårigheter att få Vägverket och

Banverket att vidta önskade åtgärder har anförts. Det har även påpekats att det

förekommer avsevärda lokala och regionala skillnader i benägenheten att utkräva ett

personligt ansvar av personal som är inblandad i olyckor/tillbud och att SI centralt

inte utkräver något sådant ansvar.
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4.2.2 Qlyçksfmkvçnsçr xh kosmadsuppföljning

Av intervjuerna och det material som ställts till förfogande i samband med dessa

framgår att de sammanställningar som presenterats i föregående avsnitt beträffande

sammanstötningar och urspåringar vid tågrörelse stämmer tämligen väl överens med

de uppgifter som finns registrerade inom de olika affärsområdena, även om vissa

diskrepanser har kunnat konstateras.

När det gäller antalet växlingsmissöden är dock bilden en helt annan. I de olika aftärs-_

områdena finns ca 1400 sådan händelser registrerade för år1990, vilket kan jämföras

med de 173 händelser som finns angivna i Tabell 3 och 4 ovan. Enligt de intervjuade

har de allra flesta händelserna inrapporterats till SJ/SÄ. Dagens kostnadsläge gör att

mycket få händelser kostar mindre än 12.000 kr vilket för närvarande utgör gränsen

för att händelsen skall betraktas som en olycka och därmed rapporteras vidare (det bör

även noteras att detta belopp' varit oförändrat under en följd av år). En av de

intervjuade uppskattar mediankostnaden för växlingsmissödena till 18-20.000 kr,

vilket skulle betyda att bortåt ett tusental missöden borde uppfylla kostnadskravet för

att betraktas som järnvägsolyckor.

Kostnadsuppfölj ningen av olyckor/missöden inom SJ har enligt de intervjuade blivit

klart bättre på senare tid, även om åtskilligt återstår att göra på detta område. En

direkt konsekvens av den ökade uppföljningen är att missöden som tidigare kunnat

passera obemärkta nu upptäcks via bland annat internfaktureringen från Maskindivi-

sionen. Det har dock hävdats att responsen från såväl Maskindivisionen, SJ internt

som Banverket kan vara högst varierande, vilket gör det svårt både att få fram

kostnaderna inom rimlig tid och att placera dem rätt. Arbete med att ytterligare

förbättra kostnadsuppföljningen pågår, och (som en av deintervjuade uttryckte det)

man förefaller vara på väg att inse inom SJ att 'de fria nyttighetemas tid är förbi".

Det önskvärda i att kunna använda vissa schablonkostnader vid uppskattningen av vad

en olycka eller ett missöde faktiskt kostar har framhållits, och man efterlyser i detta

sammanhang enhetliga normer för hela landet. Samtidigt har dock påpekats att det kan

vara svårt att få försäkringsbolag att acceptera schabloner i de fall ersättningsanspråk

kan vara aktuella.

Någon fullständig bild av vad olyckor och missöden kostar SJ varje år har inte varit

möjlig att få fram i denna studie. De uppgifter som framkommit i samband med
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intervjuerna pekar visserligen på kostnader som uppgår till ca 110 miljoner kr under

år 1990, men det skall då noteras att denna siffra inte täcker vare sig samtliga

affärsområden, samtliga typer av olyckor/missöden eller samtliga typer av kostnader.

Att kostnaderna är svåra och/eller tar lång tid att få fram i vissa fall (t ex livräntor),

att uppföljningen ibland sker sporadiskt och att uppskattningar .ofta görs "på en höft"

är synpunkter som framförts. Vissa kostnader, t ex för godsskador, stillestånd/ränte-

förluster, förseningar och omvägar i trafiken, ingår praktiskt taget aldrig i de angivna

kostnaderna. Det har även påpekats att man inom SJ tidigare har varit dåliga på att

utkräva skadestånd t ex vid plankorsningsolyckor och vid urspåringar orsakade av fel

på privata godsvagnar, även om en skärpning tycks vara på väg i detta avseende. I

vissa fall kan dock ganska delikata avvägningar behöva göras mellan vad sådana

anspråk kan inbringa och den eventuella förlust av goodwill de kan tänkas orsaka.

4.2.3 Utbildnings- och organisag'gnsfråggr

Beträffande utbildning/fortbildning i säkerhetstjänst har det upprepade gånger påpe-

kats som en brist att många chefer, speciellt de som rekryterats utanför SJ, helt saknar

utbildning i säkerhetsfrågor trots att deras agerande kan ha betydande konsekvenser

för säkerhetsarbetet. Vissa chefer anses dessutom inte bara ha bristfälliga kunskaper

om SäO utan även om SJ:s verksamhet i sig.

En annan personalkategori vars utbildningsstatus beträffande säkerhetsfrågor ifråga-

satts vid något tillfälle under intervjuerna är konduktörspersonalen. Det har också

framhållits att SäO-fortbildarna har vanliga arbetsuppgifter mellan fortbildnings-

perioderna vilket gör att de har begränsade möjligheter att sätta sig in i de nya

föreskrifter och förändringar av bestämmelserna som kommer fortlöpande under året.

I något fall anses SäO-fortbildamas kvalitet och ambitionsnivå vara ojämn. Säkerhets-

kunnandet inom SJ anses i viss mån vara på väg att tunnas ut. Som exempel på detta

har (förutom extemrekryteringen av chefer) nämnts att speciella teoretiska krav

tidigare ställdes på tågklarerare/trañkledare på större stationer, något som inte längre

är fallet.

De gemensamma fortbildningsseminarier som hållits med representanter för olika

personalkategorier under senare år har genomgående upplevts positivt bland de

medverkande. Det tycks dock vara en allmän erfarenhet att seminarierna fungerade
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bättre när (förutom lokförare och tågklarerare) personal från Banverket deltog istället

för växlingspersonal. Man har i något fall ansett att de gemensamma problem/berö-

ringspunkter som finns för de andra personalkategoriema när det gäller säkerhets-

arbetet i stort sett saknas när det gäller växlingspersonalen, och att denna kategori

därför i fortsättningen bör tas för sig. Det har även framförts att tillämpade inslag i

fortbildningen är värdefullare än teoretiska. De sammandrag av fortbildare som sker

vid SJ-skolan har fått viss kritik för att personer som man hyser stort förtroende för

som säkerhetsexperter ibland inte har haft tid att ställa upp som lärare. Lärarna anses

ibland också hjälpa till att pressa igenom svaga kort".

SJ :s organisation medför att säkerhetsarbetet innebär samarbete med ett stort antal

olika chefer inom Persontrañk- Godstransport- och Maskindivisionen. Även om detta

samarbete i många fall upplevs fungera bra finns även exempel på motsatsen. Viss

kritik har riktats mot säkerhetstjänstens organisation, bl a att säkerhets- och

planeringsfunktionema ligger för långt både från varandra och från de delar av

organisationen där olyckorna inträffar. Detta bedöms även påverka säkerhetsmed-

vetandet inom organisationen i övrigt.

I samband med arbetet på bangårdama ñnns exempel på goda erfarenheter av att

ersätta lokförare från Persontrañkdivisionen med lokomotorförare, radiolokoperatörer

och/eller växlingsförare från Godstransportdivisionen. Det har också framförts att

bromsinspektörer från Persontrañkdivisionen ibland tenderar att ses som "inkräktare"

på godsbangårdarna, men exempel ñnns även på att deras arbete (liksom samarbetet

med Godstransportdivisionen) uppges fungera alldeles utmärkt.

Samarbetet med Banverket uppges fungera bra, även om tilltron till säkerheten inom

denna organisation varierar. I något fall har man uttryckt det som att Banverket "åker

snålskjuts" på 8118 säkerhet. Det har också framförts att bristande säkerhet inom

Banverket skulle vara en attityd- snarare än en kunskapsfråga. Banverkets säkerhetsor-

ganisation med handläggare i varje distrikt anses dock ha vissa fördelar när det gäller

rapporteringen av inträffade händelser.
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4.2.4Behv vin rf r rh m v

En insats som redan antytts, och som i en eller annan form framkommit som önskvärd

i samtliga intervjuer, gäller säkerhetsutbildning för chefer inom SJ. Det har även

framförts en synpunkt att olyckskostnadema i större utsträckning borde tillåtas slå

igenom på olika chefers ekonomiska resultat, gärna kombinerat med någon form av

bonus för extra god säkerhet. Syftet skulle vara att minska den acceptans av

säkerhetsbrister (och därmed felaktiga 'säkerhetssignaler till underlydande) som nu

anses finnas bland många chefer till följd av den ekonomiska press som präglar deras

arbetssituation.

Bangårdspersonal och Banverkets personal har också vid flera av intervjuerna ansetts

vara i särskilt behov av ett ökat säkerhetsmedvetande. Bristerna bland dessa personal-

kategorier anses omfatta såväl kunskaper som attityder. Ett speciellt problem som

anses vara i behov av åtgärder gäller samtalsdisciplinen, vars betydelse för säkerheten

man inte riktigt tycks förstå. Samtidigt har svårigheten att upprätthålla en strikt

samtalsdisciplin när personalen känner varandra väl påpekats. En viss möjlighet till

kontroll finns genom de bandinspelningar som görs på trañkledningscentralerna, men

avlyssning av dessa band anses vara svårt att hinna med och kräver i regel också

samarbete med facket för att inte uppfattas som ingrepp i den personliga integriteten.

Det finns två klart skilda uppfattningar bland de intervjuade beträffande lokförarper-

sonalens säkerhetsmedvetande. Den ena uppfattningen är att denna yrkeskår har det

högsta säkerhetsmedvetandet inom hela SJ. Det har emellertid även framförts att

lokförarnas arbetssituation med övervägande ensamarbete motverkar ett högt

säkerhetsmedvetande och dessutom gör det svårt att upptäcka "svaga kort" förrän det

faktiskt inträffar en incident eller olycka. Den personalkategori som enligt den senare

ståndpunkten skulle vara mest säkerhetsmedveten är i stället trañldedningspersonalen

(tågklarerare m fl) vilka arbetar i grupp och där man därför bättre kan kontrollera

varandra.

En åsikt som framförts är att samtliga personalkategorier inom SJ skulle behöva få

upp sitt säkerhetsmedvetande - inte för att det är direkt dåligt, men trots det har en

allmän försämring jämfört med tidigare kunnat märkas. Slarv, slentrian och oförståel-

se anses ha ökat, liksom en tendens att lita alltför mycket påtekniska system (t ex så

kallat ATC-beteende). SäO anses inte till alla delar tas lika mycket på allvar som
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tidigare. Olyckor/tillbud anses åtminstone till viss del bero på att det ibland brister på

flera håll samtidigt (t ex missad ordergivning kombinerat med dålig SäO-kunskap).

Bristande kunskaper ses dock inte som den enda olycksorsaken utan felaktiga attityder

anses också spela en viktig roll. '

4.2.5
En synpunkt som framkommit i flera av intervjuerna är att säkerhetsarbetets status

inom SJ, även om den förbättrats på senare tid, fortfarande är låg i förhållande till en

del andra funktioner inom organisationen (trots att säkerheten officiellt sätts i första

rummet). Denna statusskillnad anses bland annat ta sig uttryck i lägre löner för

personal som arbetar med säkerhetsfrågor. jämfört med. annan personal på motsvarande

nivå inom SJ.

Viss kritik har riktats mot 8st regelverk och även mot den centrala säkerhetsfunk-

tionen. Det har ansetts olyckligt/onödigt att SäO är uppdelad på två volymer. Vikten

av att säkerhetsbestämmelsema är så klart uttryckta att de inte kan vålla tolknings-

problem har också framhållits. Kontaktema med SJ/SÄ har i något fall inte ansetts

fungera riktigt bra när man varit i behov av kompletterande anvisningar, något som

man ser mycket allvarligt på. Det har även påpekats att gamla bestämmelser inte

förefaller att tas riktigt på allvar. -

Växlingsarbetet på godsbangårdarna har beskrivits som tillhörande "en egen värld

skild från övrig verksamhet. Arbetet anses vara monotont och genom att det ofta har

form av beting finns en uppenbar risk att säkerheten åsidosätts för att spara tid. Sådant

åsidosättande av säkerheten uppges ske med ledningens goda minne. Bangårdsperso-

nalen uppges också tillhöra dem som har det minsta intresset för säkerhetsfrågor.

4.3 Intervjuer med annan SJ-personal samt representanter för Banverket

Uppgifter som lämnats vid dessa intervjuer och som överensstämmer med vad som

framkommit i föregående avsnitt redovisas i regel ej på nytt.
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Det lokala samarbetet mellan SJ och Banverket har i flera av intervjuerna ansetts

fungera bra, i synnerhet när det gäller säkerhetsarbetet. Säkerhetsmedvetandet på

bansidan anses ha blivit bättre efter uppdelningen i SJ/Banverket. Regelbundna träffar

(kvartalsvis) mellan personal från SJ och Banverket angående säkerhetsfrågor har

upplevts mycket positivt. Banverkets roll vid utredningar av olyckor och missöden

styrs för närvarande av ett tämligen komplicerat schema beroende på vilka typer av

fordon som är inblandade. Det har också påpekats att många växlingsmissöden sker på

spåranläggningar som ej tillhör Banverket (Banverket kan dock hjälpa till med

utredningar även i sådana fall). Banverkets roll i utredningarna, liksom fördelningen

av kostnadsansvaret vid olyckor, har uppgivits vara under översyn. Järnvägsinspek-

tionen har utbildat utredare även inom Banverket, och denna kurs har ansetts vara

mycket bra. i

De föreskrifter som reglerar ansvarsförhållanden mellan SJ :s och Banverkets personal

(t ex mellan tågklarerare och tillsyningsmän) anses i något fall inte ha följt med

utvecklingen men uppges vara under omarbetning. Betydelsen av noggrannplanering,

speciellt vid större arbeten, har framhållits. Viss kritik har riktats mot det förebyggan-

de underhållet, exempelvis när det gäller smörj ning av växlar, och vissa signalfel

anses inte bli åtgärdade tillräckligt snabbt.

Samtalsdisciplinen har nämnts som ett viktigt problem i flera av intervjuerna. Slarv

samt användande av jargong och vardagsspråk i samtalen anses öka risken för missför-

stånd. Det anses vara lätt hänt att disciplinen slappnar och att den slarvigaste tillåts

avgöra hur ett samtal utvecklas. Vikten av att tmñkledningscentralemas personal

anger tonen i samtalen och inte accepterar avsteg från samtalsföreskriftema har

betonats. Den professionalism som finns inom flyget när det gäller tjänstesamtal har

ansetts vara eftersträvansvärd även inom jämvägstrañken. Förutom samtalsdisciplinen

har dålig radioutrustning också uppgivits försvåra en effektiv kommunikation i vissa

fall.

Ett behov av att olika personalkategorier får bättre inblick i varandras arbetsuppgifter

har påpekats vid flera av intervjuerna. De gemensamma fortbildningsseminariema har

ansetts vara mycket värdefulla, men det har samtidigt framförts att det är mindre

effektivt att blanda olika personalkategorier vid den fortbildning som främst berör

varje kategori enskilt. Det har vidare ansetts vara en brist att seminarierna bara hålls
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en gång per år och man har därför efterlyst något ytterligare forum där olika personal-

kategorier kan träffas för att diskutera säkerhetsfrågor. Studiebesök på andra

kategoriers arbetsplatser har framhållits som värdefulla, förutsatt att de är väl

planerade, och lokala initiativ har tagits för att genomföra sådana besök. Däremot har

de studiebesök som förekommer under utbildningen ansetts ge mindre utbyte,

eftersom man då ofta inte har de kunskaper och erfarenheter som skulle behövas för

att tillgodogöra sig den information ges. Det har också framhållits att fortbild-

ningsmaterialet behöver utvecklas, samt att det är viktigt att hitta lämpliga frågor som

är gemensamma och känns meningsfulla för samtliga personalkategorier som deltar i

fortbildningsseminarierna.

Några av de intervjuade tycker sig ha märkt en skillnad i säkerhetsmedvetande mellan

yngre och äldre anställda. Meningarna går dock isär när det gäller vilket uttryck denna

skillnad tar sig. I något fall anses de yngre vara "mera på bettet" när det gäller

säkerheten, medan andra anser att anställda med lång erfarenhet har en djupare

förståelse av verksamheten och av säkerhetens betydelse. Det bör noteras att dessa

delvis motsatta åsikter uttalats i samband med två olika personalkategorier, och att det

är möjligt att olika kategorier skiljer sig åt i detta avseende.

En allmänt spridd uppfattning bland de intervjuade är att säkerheten blivit bättre på

senare är, men att det fortfarande återstår en hel del innan den blir riktigt bra. Med

något undantag har inte chefer inom 81 utpekats som en grupp som skulle vara i

specith behov av ett ökat säkerhetsmedvetande, utan en vanligare uppfattning är att

en allmän förbättring av säkerhetsattityderna behövs. Däremot har chefens engage-

mang i säkerhetsfrågor framhållits som mycket betydelsefullt. Det har även i något

fall påpekats att det ñnns vissa lägen när säkerhet och punktlighet kommer i konflikt

med varandra, och man konstaterar i detta sammanhang att "det talas bara om punkt-

lighet numera" .

4.4 SJ-skolan

Vid SJ-skolan utbildas personal inom områdena drift, teknik och marknad. Bland

personalkategorier som erhåller utbildning i trafiksäkerhet kan nämnas lokförare,

tågklarerare/trañkledare, instruktionsförare, lärare i SäO, konduktörspersonal, ban-
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gårdspersonal samt personal från Banverket. Utbildningens omfattning varierar från

12 månader för lokförare till 21 dagar (+ 6 - 30 övningsdagar) för bangårdspersonal.

De personalkategorier (bortsett från SäO-lärare) som får den mest omfattande

teoretiska utbildningen i SäO är lokförarna (150 timmar) samt tågklarerarna (100 -

110 timmar). Trafikledarutbildningen är en påbyggnad på utbildningen till tågklare-

rare, vilket innebär att även denna personalkategori har en omfattande kännedom om

SäO.

Förutom krav på fullgjord skolplikt, genomgången hälsoundersökning samt vissa

ålderskrav när det gäller blivande lokförare (minst 21 år och högst 40 år, eller högst

55 år vid internrekrytering) finns inga formella behörighetskrav för antagning till de

olika utbildningarna.

Det undervisningsmaterial som används vid skolan består av overheadpaket (med

läraranvisningar), ett särskilt SäO-paket, övnings- och examinationsuppgifter samt

tillämpade övningar med hjälp av tågsimulator och lokbana. Materialet används också

till viss del i fortbildning.

All personal i säkerhetstjänst vid SJ skall genomgå återkommande fortbildning (i regel

2 dagar per år). Dessutom förekommer särskild fortbildning efter längre frånvaro vid

till exempel barnledighet, tjänstledighet eller sjukdom. Fortbildningen genomförs

under perioden 1/10 - 1/4. Före dennaperiod samlas fortbildama vid SJ-skolan i

grupper om 20 - 25 personer och får information om nyheter i SäO samt om hur

fortbildningen skall läggas upp. Uppläggningen av fortbildningen utformas av skolan i

samarbete med SJ/SÄ och Banverket.

Den pågående omarbetningen av SäO förväntas inte innebära några större förändringar

av innehållet i SJ-skolans undervisning. Däremot kommer uppläggningen att behöva

ändras. En stor arbetsinsats från skolans sida kommer att behövas i samband med

införandet av den nya säkerhetsordningen.

Redan idag samarbetar skolan med andra trañkutövare än SJ (BK-tåg, SSAB m fl).

Med ett ökande antal trañkutövare i framtiden kan denna "externa" verksamhet

förväntas öka. Det kan möjligen ifrågasättas huruvida det är lämpligt att utbildningen

av konkurrerande trañkutövares personal även fortsättningsvis bedrivs i SJ: s regi.
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Vid intervjun framkom två personalkategorier som bedömdes vara i särskilt stort

behov av insatser för att öka säkerhetsmedvetandet. Dessa var dels personal inom

Banverket, dels chefer inom SJ. Som exempel på problem bland de senare nämndes

en oförmåga eller ovilja att "lyfta ut" personer som är uppenbart olämpliga i sin

befattning.

Vidare påpekades som ett potentiellt säkerhetsproblem att tågklarerarnas praktiktjänst-

göring inte alltid fungerar tillfredsställande. Exempel gavs på praktikanter som alltför

tidigt givits självständiga arbetsuppgifter vilket skulle kunna innebära risker för andra

personalkategorier (lokförare, växlare, Banverkspersonal). Över huvud taget framkom

en uppfattning att det man får lära sig om säkerhet på SJ-skolan många gånger kan

vara svårt att tillämpa när man kommer till sin ordinarie arbetsplats (på grund av

etablerade arbetsrutiner, sociala faktorer, etc). Detta kan t ex vara fallet när det gäller

regler för samtalsdisciplin, liksom bestämmelser för arbetet på bangårdarna. Särskilt

nämndes att bromsinstruktörernas kontrollfunktion på bangårdarna tycks motarbetas i

vissa fall.
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5 SLUTSATSER OCH REKOMMENDATIONER

5.1 Behov av chefsutbildning

I den nya Järnvägssäkerhetslagens § 15 fastslås entydigt att ansvaret för säkerheten i

spårbunden trafik åvilar verksamhetsutövaren. I förarbetena till lagen (Regeringens

proposition 1990/91:1 om säkerheten vid järnväg, tunnelbana och spårväg, m m, sid '

36 - 37) påpekas att särskilda kompetenskrav beträffande säkerhetsaspekterna av

verksamheten måste ställas inte bara på fordonsförare, tågbefålhavare, bangårdsperso-

nal, tågledare, tågklarerare m fl, utan även på dessas överordnade/chefer. Det fram-

hålls dessutom som Önskvärt att all personal inom företaget " känner till vad som är

viktigt från säkerhetssynpunkt så att de vet när deras egen verksamhet berör sådana

frågor" . Det finns således ett starkt stöd i Järnvägssäkerhetslagen för att utbilda chefer

på olika nivåer inom SJ i säkerhetsfrågor (i den mån de inte redan har sådan

utbildning). '

Vid de intervjuer som genomförts i denna förstudie har också uttalats ett stort behov

av chefsutbildning i säkerhetsfrågor. De enda chefer som inte bedömts behöva ha

sådan utbildning återfinns på marknadssidan. Speciellt har man betonat vikten av att

ansvariga för trañkplanering/tidtabellkonstruktion har adekvat säkerhetskompetens.

Det kan även konstateras att tanken på att genomföra trañksäkerhetsutbildning för

chefer inte är ny inom SJ. Redan för drygt två år sedan aviserades i SIM 198/89 att
chefer vid SJ skulle få utbildning som främst avsåg chefsansvaret i trafiksäkerhet.

Enligt de intervjuade har dock någon sådan utbildning ännu inte genomförts.

VTI bedömer det som högst angeläget att den föreslagna utbildningen kommer till

stånd snarast möjligt. Med tanke på vad som framkommit i intervjuerna, och genom

egna observationer, förefaller det dock lämpligt att endast betrakta denna utbildning

som det första steget i ett mera omfattande åtgärdsprogram syftande till att höja säker-

hetsmedvetandet och säkerhetsarbetets status inom hela SJ.
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5.2 Behov av entydiga "säkerhetssignaler"

Förutom att skapa en ökad kunskap och medvetenhet hos chefer om vilken betydelse

deras eget agerande har för trafiksäkerheten inom SJ kommer den föreslagna

utbildningen sannolikt även att kunna fungera som en "säkerhetssignal" till övrig

personal. Att informera de anställda om att chefen går på säkerhetskurs kan förmed-

la ett intryck av att man nu ser allvarligare på säkerheten än man gjort tidigare, vilket

i sin tur kan bidra till att öka säkerhetsmedvetandet inom SJ i sin helhet. Samtidigt

kan förhoppningsvis utbildningen leda till att antalet "dubbla budskap" från cheferna

minskar, så att man bland olika personalkategorier inte längre förleds uppfatta slarv

med säkerheten som ett tillåtet medel (åtminstone så länge inget händer) för att uppnå

andra produktionsmål.

SJ: s officiella olycksstatistik ("Trafiksäkerheten") torde också kunna vara en källa till

icke önskvärda "säkerhetssignaler" , framförallt när det gäller växlingsarbetet. Den

stora diskrepans mellan det redovisade och det verkliga antalet missöden som

framkommit i denna förstudie riskerar att uppfattas av bangårdspersonalen som att

man inte ser särskilt allvarligt på växlingsmissödena (när antalet kända missöden på

den egna bangården överstiger en viss andel av det antal som finns redovisat för hela

riket bör man rimligen bölja misstänka att många missöden inte "räknas"). Vid någon

av intervjuerna har antytts att en "gallring" av missödena görs för att erhålla jämför-

barhet med övriga nordiska jämvägsförvaltningar (Slzs säkerhetsmål är ju delvis

definierade som en jämförelse med dessa förvaltningar). Samtidigt kan det dock

konstateras att redovisningen i 'Trañksäkerheten" görs i absoluta tal (antal händelser)

och inte i relation till antalet olyckor i de övriga nordiskaländerna. Detta gör att man

inte får någon klar uppfattning om i vilken utsträckning SJ verkligen uppfyllt sina

säkerhetsmål. Det senare förhållandet utgör i sig kanske ingen felaktig eller tvetydig

säkerhetssignal utan snarare en brist på signaler som borde kunna tjäna som ledning

för det fortsatta säkerhetsarbetet ute i de olika affärsområdena.

En möjlighet som kanske skulle övervägas är om inte växlingsmissödena i fortsätt-

ningen borde uteslutas i "Trañksäkerheten' och i stället redovisas separat och då

inkludera samtliga inträffade händelser (denna redovisning behöver då inte heller
nödvändigtvis ha samma spridning som 'Trañksäkerheten"). Det hade i och för sig

varit naturligt att införa denna förändring i samband med att den officiella statistik-
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publikationen ändrade namn från Säkerhetstjänsten (vilken definitionsmässigt omfat-

tar även växlingsarbetet) till "Trañksäkerheten" (vilken inte lika självklart gör det),

men detta hindrar inte att ändringen genomförs vid en senare tidpunkt.

En annan och kanske mera subtil signal (eller brist på signal) som styrker de

intervjuades uppfattning om att talet om säkerhetens betydelse inte alltid omsätts i

handling är att SJ-Nytt regelbundet publicerar en "punktlighetsbarometer" där uppfyl-

landet av punktlighetskraven följs upp från månad till månad. Någon motsvarande

"säkerhetsbarometer" som visar i vilken utsträckning man uppfyller säkerhetsmälen

finns inte, trots att det i princip borde vara fullt möjligt att konstruera en sådan.

Samtidigt utsågs mycket klart i SJM 198/89 att "Trafiksäkerhet går dock alltid före

punktlighet !" . Man bör vara uppmärksam på (och helst försöka undvika) denna typ

av dubbla budskap eftersom de i förlängningen kan bidra till att undergräva säkerhets-

medvetandet inom organisationen.

SäO-fortbildarna har utan tvekan en viktig roll när det gäller .att höja säkerhetsmed-

vetandet inom organisationen och att vidmakthålla det på en hög nivå. Samtidigt tyder

dock intervjusvaren på att fortbildningen i regel genomförs som en bisyssla och att

fortbildama huvudsakligen har andra arbetsuppgifter. För att öka fortbildningens (och

därmed säkerhetsarbetets) anseende vore det kanske önskvärt att försöka höja fortbil-

damas status så att denna viktiga funktion kan uppfattas som en befordran med åtmin-

stone delvis nya befogenheter. En sådan statushöjning torde även göra fortbildar-

uppgiften mera attraktiv och därmed göra det möjligt att ställa ökade krav på

fortbildama. En möjlig förändring av fortbildamas funktion som framkommit i en av

intervjuerna, och som även prövats med framgång, är att åtminstone i viss utsträck-

ning ge dem uppgiften att fungera som lokala säkerhetshandläggare. Intervjusvaren

tyder även på att det kan finnas anledning att undersöka möjligheterna att ge annan

personal som arbetar med säkerhetsfrågor ökad status inom organisationen för att

ytterligare understryka säkerhetsarbetets betydelse.

Det är säkert möjligt att finna flera exempel på mer eller mindre tydliga 'signaler' (t

ex hanteringen, eller snarare bristen på hantering, av frågan om personligt ansvar vid

inträffade olyckor i vissa fall) som oavsiktligt förmedlar ett budskap att säkerheten

betraktas som mindre viktig än andra produktionsmål. För att man på sikt skall kunna

uppnå ett ökat säkerhetsmedvetande inom SJ är det viktigt att i största möjliga
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utsträckning lokalisera och eliminera dessa felaktiga säkerhetssignaler. Risken är

annars att åtgärder som sätts in för att öka säkerhetsmedvetandet inte uppfattas som

trovärdiga och att attityderna till säkerheten och säkerhetsarbetet därför förblir

opåverkade eller till och med förändras i fel riktning.

5.3 Tillbudsrapportering

I § 24 i Järnvägssäkerhetslagen föreskrivs att allvarliga tillbud till olyckor som kunnat

få omfattande konsekvenser skall rapporteras och utredas på liknande sätt som om en

olycka faktiskt inträffat. I denna förstudie har kunnat konstateras att SJ: s hantering av

tillbud överensstämmer väl med lagtextens formulering. I specialmotiveringama till

lagen (Proposition 1990/91: 1, sid. 54) påpekas dock att även mindre allvarliga tillbud

kan undersökas enligt samma lagrum, om en undersökning är påkallad ur säkerhets-

synpunkt" . I vad mån detta faktiskt görs är svårt att veta, men det begränsade antalet

tillbud som finns registrerade centralt inom SJ tyder på att det inte sker i någon större

omfattning (regionalt kan dock ñnnas en ambition att utreda även mindre allvarliga

tillbud trots att de oftast inte rapporteras vidare).

Det faktum att ett förhållandevis litet antal olyckor (och, lyckligtvis, ännu färre allvar-

liga olyckor) inträffar inom järnvägstrañken gör det svårt att upptäcka mönster i de

inträffade händelserna och att i tid identifiera riskmoment som ännu inte lett till någon

olycka men som skulle kunna göra det om inte åtgärder vidtas. Ofta kan det vara

tilliälligheter som avgör ifall en given bashändelse(balis- eller signalfel, otillräcklig

vagnssyning, åsidosättande av säkerhetsföreskrift, etc) resulterar i en olycka eller ej.

Det är därför rimligt att anta att även många "smärre" tillbud ger information som kan

vara värdefull när det gäller att förebygga allvarliga olyckor. Genom att tillbudens

totala antal kan antas vara många gånger större än olyckornas bör de också kunna ge

ett betydligt säkrare statistiskt underlag för riskbedömningar beträffande järnvägs-

trañken än vad olyckorna ensamma kan göra. Exempelvis kan nämnas att undersök-

ningar av bl a skogs- och industriarbetare tyder på att det skulle gå mellan 300 och

700 tillbud på varje inträffad olycka (Menckelg E. & Carter, N. [1984].

Tillbudsrapponering: En granskning av svensk forslming. Arbetarskyddsstyrelsen,

Undersökningsrapport 1984: 17). Att få upp tillbudsrapporteringen till en nivå där

hundratals tillbud per inträffad olycka rapporteras skulle med säkerhet kräva särskilda
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insatser. Sådana insatser skulle dock samtidigt utgöra en "säkerhetssignal" av den typ

som diskuterades i föregående avsnitt och skulle därför i sig kunna vara ett sätt att öka

säkerhetsmedvetandet.

En förebild för ett ökat utnyttjande av tillbudsrapportering återfinns inom försvarets

flygverksamhet där rapporteringsfrekvensen för 1988/89 motsvarade drygt två

händelser per 100 flygtimmar (Försvarets flygsâkerhetsanalys 88/89: Orientering från

flygsâkerhetsinspektionen). Värt att notera är att man inom denna verksamhet inte

talar om tillbud (som, åtminstone historiskt sett, innefattar en värdering av allvarlig-

het och ofta förknippas med tidigare ofullkomligheter beträffande rapportering

och/eller åtgärder) i rapporteringssammanhang utan istället använder termen "drifts-

störning" (som inkluderar alla händelser, oavsett allvarlighetsgrad, som faller utanför

de normala rutinerna). Från företrädare för verksamheten betonas vikten av ett

ömsesidigt förtroende mellan cheferna och den som rapporterar. Detta förtroende

innefattar att den som "anmäler" sig själv ej får drabbas av disciplinära åtgärder. Det

anses också viktigt att samtliga rapporter vidarebefordras "hela vägen" , oavsett om

berörda chefer bedömer att ingen direkt åtgärd behövs (uppdelningen i mer eller

mindre allvarliga tillbud samt övriga störningar görs sedan en gång centralt istället för

att baseras på en kedja av bedömningar gjorda av olika befattningshavare som

rapporten passerar på sin väg). För att vidmakthålla rapporteringen på en hög nivå

anses det viktigt att ha regelbundna genomgångar av säkerhetsfrågor och inträffade

händelser. Inom försvarets flygverksamhet har man sådana samlingar dagligen, vilket

dock torde vara svårt att åstadkomma (åtminstone för en del personalkategorier, t ex

lokförare) inom järnvägstratiken.

Skärpta krav på tillbudsrapportering utgör inte bara ett möjligt redskap för att öka

säkerhetsmedvetandet bland personalen. Tillbudsrapportema i sig utgör dessutom ett

tänkbart mått på (förändringar i) säkerhetsmedvetandet. Det går dock inte att säga i

förväg exakt hur ett ökat säkerhetsmedvetande kommer att påverka rapporteringen.

Åtminstone följande alternativ torde vara möjliga: a) Antalet rapporter minskar därför

att det verkliga antalet tillbud minskar (även antalet inträffade olyckor bör då minska),

b) Antalet rapporter ökar därför att man rapporterar en större andel av de faktiskt

inträffade tillbuden, samt c) Antalet rapporter ökar därför att man rapporterar även

mindre allvarliga händelser som man tidigare inte räknade som tillbud. Även om

alternativ b) och c) inte behöver medföra någon omedelbar minskning av olyckorna,
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innebär de ändå att man får ett värdefullt informationsunderlag för att besluta om

vidare olycksreducerande åtgärder.

5.4 Övriga synpunkter

I princip samma typ av resonemang för tillbudsrapporteringen kan föras när det

gäller småolyckor som inte uppfyller kostnadskravet (12.000 kr) för att räknas som

"riktiga" järnvägsolyckor. Eftersom det ofta kan antas vara tillfällighetema som avgör

om en händelse kostar 2.000 eller exempelvis 20.000 kr är det önskvärt att ta tillvara

även den information som kan fås från de mindre kostsamma händelserna. En

förutsättning för att kunna få Önskad överblick över dessa händelser är, liksom fallet

är för tillbuden, att de samlas centralt och inte stannar ute i de olika affärsområdena.

Ytterligare en potentiellt värdequ informationskälla när det gäller olycksrisker utgörs

av de händelsejoumaler som förs vid trañkledningscentralerna. Enligt uppgift används

sammanställningar av dessa journaler för kvalitetskontroll, men bortsett från rappor-

tering av allvarligare olyckstillbud sker ingen vidare granskning av händelserna ur

säkerhetssynpunkt. Detta förefaller olyckligt eftersom denna informationskälla dels

skulle kunna tjäna som en kontroll på att övriga rapportvägar fungerar och dels kunna

tillhandahålla ett sätt att få en överblick över händelser som normalt inte rapporteras

på annat sätt.

Eftersom säkerheten inom varje trañkutövares verksamhet på olika sätt är nära

förknippad med säkerheten inom Banverket, är det oundvikligt att en del av de

synpunkter som framförts vid de intervjuer som ingått i denna förstudie kommit att

beröra Banverkets personal. Det har därför känts angeläget att även inhämta

synpunkter från representanter för den senare myndigheten, trots att dess verksamhet

egentligen ligger utanför denna förstudies område. Det förtjänar kanske att poängteras

att de synpunkter som framkommit i studien (specith i de lokala intervjuerna) inte

haft formen av ömsesidiga 'klagomål' utan att man ser starka sidor och positiva

utvecklingstendenser hos varandra när det gäller säkerhetsarbetet. Ett ständigt utveck-

lingsarbete beträffande säkerhetsfrågor (föreskrifter, arbetsformer, etc) äger rum inom

såväl SJ som Banverket. För att nå bästa möjliga resultat av detta arbete är det ytterst
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viktigt att informationsspridning och samarbete mellan de två intressentema fungerar

tillfredsställande i frågor som rör trafiksäkerheten.

Bortsett från klart uttalade åsikter att det föreligger ett behov av att öka såväl

kunnandet som medvetenheten bland "mellanchefer" inom SJ när det gäller säkerhets-

frågor, har denna förstudie inte entydigt identifierat någon speciell personalkategori

som omedelbart bör göras till föremål för åtgärder i syfte att öka säkerhetsmedvetan-

det. Detta innebär dock inte att ett sådant behov inte skulle kunna finnas, utan i

framtiden kan man mycket väl tänka sig åtgärder inriktade mot en eller flera ytterli-

gare personalkategorier.

5.5 VTI:s framtida engagemang

De åtgärder som diskuterats i denna rapport är av två huvudtyper, dels insatser som

syftar till att korrigera och/eller förtydliga vad som i ett tidigare avsnitt kallats för

säkerhetssignaler och dels åtgärder för att öka datakvaliteten när det gäller registre-

ringen av händelser (olyckor, missöden, tillbud, etc) som är av betydelse för säker-

heten inom SJ.

Den förstnämnda typen av insatser (dit även säkerhetsutbildning av chefer kan räknas)

kan förväntas ha generella effekter på säkerhetsmedvetandet inom SJ. Ett system av

sinsemellan samstämmiga "signaler" om säkerhetens stora betydelse bör ha goda

möjligheter att påverka personalens attityder såväl som beteende i önskad riktning.

Det lägger också grunden till en ökad trovärdighet hos framtida insatser i syfte att öka

säkerhetsmedvetandet. När det gäller beslut om och genomförande av förändringar

beträffande säkerhetssignalema är det naturligtvis i första hand en intern fråga för SJ

(exempelvis kan det vara naturligt att låta SJ-skolan ha hand om genomförandet av

den föreslagna chefsutbildningen i säkerhetsfrågor). I den mån det bedöms önskvärt är

dock VTI: s Järnvägsavdelning beredd att delta som diskussionspartner vid den vidare

planeringen av denna typ av åtgärder.

Den andra typen av insatser som föreslås (att göra den centrala händelseregistreringen

mera "ñnmaskig") kommer inte att vara lika 'synliga' för merparten av Slzs personal

och förväntas därför inte i sig ha en direkt inverkan på säkerhetsmedvetandet. De
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bedöms dock utgöra en nödvändig förutsättning för att på ett tillfredsställande sätt

kunna utvärdera effekterna av framtida insatser för att öka säkerhetsmedvetandet,

liksom effekterna av andra säkerhetshöjande åtgärder. En sådan utökad händelseregist-

rering kan även visa sig mycket värdefull i det förebyggande säkerhetsarbetet när det

gäller att upptäcka risker i tid innan någon allvarlig olycka inträffat. Den erfarenhet

av forskning och datahantering som finns vid VTI:s Järnvägsavdelning står till 8st

förfogande när det gäller utvecklingsarbete och försöksverksamhet beträffande denna

typ av insatser.
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