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Sammanfattning

Farhågorna att ATC-systemet skulle innebära ett alltför stort teknikberoende och

en alltför hård styrning av lokförarnas körbeteende studeras f n inom ramen för

det SJ-finansierade projektet "Lokförares uppmärksamhet under olika

driftförutsättningar'. Föreliggande rapport behandlar direktobservationer ombord

på loket, intervjuer med 39 lokförare, en enkät som besvarats av 1046 lokförare,

samt utlåtande om ett förslag till nytt optiskt signalsystem. Vad beträffar

enkäten har bortfallet blivit ca 70 %, vilket innebär att lokförarkollektivets

generella uppfattning i de olika frågor som berör arbetsförhållanden och ATC-

systemet inte kan redovisas. Däremot kan resultaten användas för att exempelvis

belysa vilka problem och brister som kan finnas med dagens ATC-system.

Resultaten av genomförda observationer och intervjuer med lokförare, samt en

enkätundersökning under hösten 1989 kan sammanfattas enligt följande:

En klar majoritet av de förare som besvarat enkäten upplever en ökad trygghet

med ATC-systemet. I stort är förarna nöjda med ATC-systemet, men önskemål om

ett stort antal förbättringar har lämnats.

De flesta förare är nöjda med sin arbetssituation. Många önskar förbättringar i

arbetstider och upplever den oregelbundna skiftsgången som besvärlig. När det

gäller den. fysiska arbetsmiljön. har många goda förslag' till förbättringar

inkommit.

ATC-beteenden, dvs beteenden som kan betraktas som hårt styrda av ATC-tekniken

förekommer hos en del förare, speciellt hos de som saknar erfarenhet av att köra

innan ATC-systemet togs i bruk i början av 1980-talet.

ATC-fel har i fallande ordning att göra med organisatoriska brister,

underhållsbrister, brister i handhavandet och tekniska brister. De senare tycks

inte vara frekventa, men är ändock att betrakta som möjliga riskkällor. Det är

framför allt slarv med baliser (de givare i spåret som ger hastighetsinformation

till lokdatorn), som föranlett de flesta kommentarerna från lokförarna.

Ericsons (EB Signals) ATC-system uppvisar en sämre tillgänglighet än motsvarande

SRT (ATS)-konstruerade system.

Den s k trappstegssignaleringen i Stockholmsområdet upplevs av många förare som

ett 'frustrationsobjekt', dvs. lokföraren får ibland av trafiktekniska skäl ATC-

besked, som han/hon uppfattar som inkonsekventa i förhållande till den aktuella

signalbilden eller den hastighetstavla, sam han/hon precis passerat. Detta kan

bero på bristande utbildning av lokförarna eller bristande kännedom om

trappstegssignaleringen.

Det förekommer att lokförare missar den optiska signalbilden, men hur ofta detta

sker är svårt att uttala sig om efter hitintills genomförda studier. Anledningen

till den bristande uppmärksamheten är också svår att uttala sig om generellt,

även om några troliga förklaringar kommit fram i intervjuerna. Lokförarna har bl

a varit distraherade av annan information samtidigt. Några har 'trott' att de

fått grön utfartssignal. Andra har missat dvärgsignaler när de tittat på mötande

tåg etc. I dylika situationer griper ATC-systemet in.

Tillbudsrapporteringen är inte vad den borde vara. Även brister i

felrapporteringen har identifierats.

Av trafiktekniska- ekonomiska- och säkerhetsmässiga skäl bör en övergång till en

mer renodlad hyttsignalering övervägas. Fördelarna med detta diskuteras

kortfattat i de avslutande kommentarerna.





Förord

Föreliggande rapport är resultatet av ett omfattande teamwork, utan vars hjälp

projektet inte hade varit genomförbart. Många personer förtjänar att omnämnas i

detta sammanhang. Ett stort tack riktas i första hand till SJ och isynnerhet

initiativtagaren till projektet C SA, Allan Bernhard. Tacksamheten gäller också

den speciellt utsedda referensgruppen bestående av Bengt Henning, Lennart

Rydberg, Sigvard Axelsson, John-Åke Halldén, Dick Wennerström, Arne Ohlsson,

Sven-Åke Edlund, Roman Willenfeldt och Thomas Käck. Dessa har bistått med värde-

fulla synpunkter på såväl projektplanering som genomförande. Ett speciellt tack

riktas till de instruktionsförare eller motsvarande som aktivt medverkat till

datainsamlingen, Dick Wennersrtröm, Conny Silverberg, Arne Ohlsson, Sven-Åke

Edlund och Ingemar Gustavsson. Ett stort tack framföres härmed till de lokföra-

re som ställde upp på intervjuer och tillät undertecknad göra intrång i deras

arbetsmiljö och till de lokförare som besvarade enkäten. Bland de lokförare som

speciellt engagerat sig i ATC-problematiken skulle jag vilja framhålla Björn

Kenneryd och Jan Trankell. Bland mina kollegor vid VTI som förtjänar ett speci-

ellt omnämnande finns Bertil Morén, som bistått med intervjuandet och Rein

Schandersson, Maria Berlin och Anna Abrahamsson, som bidragit till databearbet-

ningen .

1. Bakgrund

Nedan ges en allmän bakgrund till projektet och dess syfte. Utifrån grundforsk-

ning kring uppmärksamhet och varseblivning av dynamiska händelser, som exempel-

vis lokförarna möter, så vet vi att människans förmåga att uppfatta och behandla

information varierar med teoretiska kunskaper, praktisk färdighet, förväntning-

ar, omgivande miljöfaktorer etc. Om informationsbelastningen blir alltför hög

eller om nödvändig information är bristfällig eller t o m saknas kan människans

prestationsförmåga försämras avsevärt. Prestationsförmågan påverkas också av

många andra kända faktorer, exempelvis brist på sömn och vila, olika drog- och

läkemedels effekter m m. En alltmer avancerad teknologi har tagits i bruk för

att kompensera lokföramas eventuella brister när det gäller uppmärksamhet och

förmåga att upptäcka stimulusförändringar (vigilans) . Den avancerade teknologin

kan exemplifieras med det svenska ATC-systemet (Automatic Train Control).



1.1. ATC-systemet

ATC-systemet är uppbyggt av baliser, ett slags transpondrar placerade i spåret,

vilka transformerar information om tillåten hastighet via en antenn under loket

till en lokdator. Denna information presenteras sedan för lokföraren via tva vi-

suella displayer - en försignalsindikator och en huvudindikator. Om tilläten

hastighet överskrids med mer än 4 km/tim sä påminns föraren om detta via tonstö-

tar. När överskri'dantet när 10 km/tim eller mer träder ATC-funktionen in med

driftbroms. För att detta system skall fungera optimalt krävs bl a att baliserna

är rätt programmerade och korrekt utplacerade i förhållande till täghastighet

och malpunkt för inbromsning m m. Fran lokförarens sida krävs att han eller hon

aktiverar ATCn och via flera tumhjul läser in korrekta tägdata odh kör på ett

förutsägbart sätt. ATC-systemet har flera övergripande funktioner.

För det första har det en övervakande funktion.

För det andra fungerar ATC-systemet som ett effektivt säkerhetssystem.

För det tredje har ATC-systemet en kapacitetshöjande funktion, dvs en banas ka-

pacitet kan ökas genom att göra blocksträckorna kortare och presentera hastig-

hetsinformationen via ATC-systemet istället för fasta hastighetstavlor eller op-

tiska signaler. Dvs. ATC-systemet utgör en viktig del av signalsystemet.

För det fjärde har ATC-systemet en potentiell beslutstödsfunktion, som kan hjäl-

pa föraren att köra mer driftekonomiskt, i det att föraren kan accelerera och

bromsa in tåget till en optimal hastighet, vilket i trafiktäta områden är en

stor fördel.

1.2. Övergripande problemställning

Samtidigt som ATC-informationen kan tjäna som ett effektivt beslutsstöd för lok-

föraren, så har den som framgått ovan en övervakande funktion i händelse av lok-

förarens eventuella misstag, som automatiskt korrigeras. I en rad rapporter har

förarna tillskrivit ett bristfälligt ATC-system de incidenter som inträffat.

Några av dessa rapporter har antytt tekniska brister i ATC-systemet. I ytterli-

gare nägra rapporter har förarna bl a påpekat en upplevd bristande logik mellan

den optiska hastighetssignaleringen och det gällande ATC-beskedet. Misstankar

att förarna alltmerkör på ATC-beskedet och missar den optiska signaleringen och

hastighetstavlor har växt sig allt starkare under senare tid. vetskapen om ett
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stort antal möjliga tekniska felkällor, samt det faktum att människan utgör den

svaga länken i säkerhetssystemet gör att forskarna kan identifiera potentiella

risker med detta körbeteende. ATC-informationen skall följas i händelse av mot-

stridig information i förhållande till den optiska signaleringen utefter banan.

Om ATC-systemet slås ut skall järnvägsfordonet framföras med en begränsad-has-

tighet. I några fall har förarna kört på icke ATC-utrustade banor i tron att

ATCn varit i bruk. Detta har bl a resulterat i för höga hastigheter. Några

förare säger sig ha inväntat den varnande tonsignalen och följdaktligen bromsat

in för sent och missat mälpunkten.

I början av 1980-talet kontrollerade varje lokförare den egna tägrörelsen. Detta

gäller fortfarande på våra länsjärnvágar ochindustrispår, där man inte utrustat

banorna med ATC. Lokföraren har även nu det formella ansvaret för tågets framfö-

rande, men i och med en alltmer avancerad teknologi finns uppenbara_risker att

lokförarna upplevelsemassigt förlorar kontrollen över körningen. Den övergripan-

de frägeställningen i föreliggande projekt har varit att försöka belysa om och i

sä fall i vilken utsträckning lokförarna är beroende av ATC-tekniken? Har tek-

niken med andra ord passiviserat lokförarna alltför mycket? Är det möjligtvis sa

att ännu mer avancerad teknik mäste tas i bruk för att kompensera för eventuella

mänskliga ofullkomligheter eller brister?

ATC-beteende är inte ett-väldefinierat beteende utan bestar snarare av engrupp

beteenden, som har ett likartat ursprung. Exempel på ATC-beteenden är när lok-

föraren i sitt körsätt visar att han förväntar sig ATC-information i situationer

där ATC-information inte kan lämnas. Om förarens uppmärksamhet är ensidigt in-

riktad pä ATC-panelen, tonstötar och hastighetsmätare kan detta också sägas ut-

göra ett ATC-beteende. Beteendet vore mer acceptabelt vid ett renodlat hyttsig-

naleringssystem, men får betraktas som ett mindre önskvärt beteende i samband

med dagens "blandsystem". Ett annat exempel är när föraren later ATCn bestämma

när inbromsning skall påbörjas istället för att själv visuellt bedöma var det är

lämpligt att päbörja inbromsning i förhällande till mälpunkt, tägvikt och has-

tighet m m. Ytterligare ett beteende som skulle kunna klassificeras som ATC-be-

teende är när föraren regelmässigt överskrider gällande hastighetsbestämmelser,

dvs kontinuerligt ligger pä gränsen till ett ATC-ingripande. I det senare fal-

let har ATCn blivit ett stressmoment snarare än ett beslutsstöd. Innebörden i

NIC-beteenden kan i huvudsak sammanfattas i ett beteendemönster som är hårt

styrt av ATC-tekniken.

 



1.3. Projektuppläggning

Projektet har planerats av VTI i samråd med SJ's säkerhetschef Allan Bernhard

och den speciellt utsedda referensgruppen. Projektet har i stora drag följt ne-

danstående etappindelning.

1.3.1. Etapp 1

I etapp 1 har en explorativ deltagande observation av lokförare genomförts.

Tillsammans med instruktionsförare har olika driftmiljöer studerats. Lokförare

har intervjuats angáende arbetsmiljö- och ATC-fragor i första hand.

1.3.2. Etapp 2

Mot bakgrund av direktobservationenna och intervjuerna i etapp 1 färdigställdes

en enkät bestående av 24 frågor. Enkäten ditribuerades via SJ's interna postgäng

till drygt 3000 lokförare, i princip samtliga lokförare i landet.

1.3.3. Etapp 3

I denna etapp har en litteraturstudie planerats som syftar till en översiktlig

presentation av studier kring lokförares uppmärksamhet och förslag till fortsat-

ta forskningsinsatser inom området, utifrån redovisade kunskapsluckor.

1.3.4. Etapp 4

I denna etapp kommer enkatsvaren att följas upp på några centralapunkter. En

viktig fråga som bör belysas blir i vad män lokförare har möjlighet att uppfatta

optiska signaler i det högre hastighetsregistret under olika väderleksbetingel-

ser och ljusförhållanden?

1.4. Referensgrupp

Vid projektstarten försommaren 1989 formerades en referensgrupp bestående av re-

presentanter för Järnvägsinspektionen, SJ och Banverket, samt de båda lokförar-

facken. Ansvariga för ATC-utbyggnaden är företrädda i referensgruppen liksom

lokförarkompetens och allmän säkerhetskompetens inom skilda områden.



1.5. Lokförares informationsinhämtning och beslut.

Författaren har tillsammans med två kollegor vid VTI på uppdrag av transport-

forskningsberedningen (TTB) författat en uppsats om lokförares informationsin-

hämtning och beslut.1 Denna uppsats ingår i ett forskningsprogram kring förares

informationsinhämtning och beslut. Uppsatsen fokuseras på de skillnader som fö-

religger mellan bilförar- och lokföraruppgifter med avseende bl a på systemtrög-

het, informationsunderlag, kontrollmöjligheter, övervakningssystem, säkerhets-

system, beslutsstöd och utbildningsnivå. En del av de frågeställningar som bely-

ses i denna uppsats har legat till grund för de intervjuer som genomförts inom

projektets ram.

2. Lokförarintervjuer

på uppdrag av SJ's säkerhetschef Allan Bernhard genomfördes, under sommaren och

hösten 1989, lokförarintervjuer angáende deras arbetsmiljö i allmänhet och even-

tuella ATC-problem. Intervjuerna var halvstrukturerade p g a en önskan att fånga

upp kritiska situationer eller unika problem som lokförarna haft egen erfarenhet

av. De flesta intervjuer gjordes i samband med observation av förarna under

resor som varade mellan ca en halvtimme till ca 4 timmar. Intervjun i sig pågick

i ca 15- 20 minuter.

2 . 1 . Tågåkande

Utrustad med ett s k 'loktillstánd' har författaren medföljt lokförare under

olika driftförutsättningar för att få en uppfattning om lokföraryrkets allmänna

karaktär och förutsättningar, men också existerande skillnader vad gäller fysisk

arbetsmiljö, trafikuppläggning, arbetstider, 'företagskultur' nlrn. Resorna om-

bord pá skilda loktyper har i samtliga fall beledsagats av instruktionsförare.

2.1.1. Bandolar

Resorna har företagits mellan Stockholms Central - Södertälje Södra - Märsta -

Väster Haninge - Kungsängen, Stockholms Central - Göteborgs Central, Stockholms

Central - Linköpings Central, Nässjö - Hallsberg, Nässjö - Åseda, Nässjö-

Oskarshamn, Nässjö - Halmstad, Nässjö - Helsingborg.



1.1.2. Tågølag

Pendeltåg (X1 och X10) i Stockholmsområdet, motorvagnståg (Yl), godståg (Ma)och

snälltåg (Rc6) i Nässjöområdet och intercitytåg' (Rc4 och. Rc6) på sträckan

Stockholm - Linköping och Stockholm - Göteborg.

2.1.3. Notabla händelser

Trots det begränsade antalet tågkilometer som författaren tillbringat ombord på

lok så har ett antal intressanta händelser ur beteendesynvinkel inträffat.

Nedan följer en kort sammanfattning av de mest intressanta händelserna. Av in-

tegritetsskäl utelämnas, med något undantag, uppgifter om platser, tider och

förare.

a) ATC-ingripande vid 10-övervakning inne på stationsområde. - Tåget nådde inte

ända fram till målpunkten, vilket uppfattades sam en prestigeförlust trots att

händelsen i detta fall knappast var till förtret för passagerarna.

b) ATC-ingripande efter missad hastighetsnedsättning p g a en för tillfället hög

informationsbelastning (dels anrop om tüälp från tågpersenal och dels sökande

efter telefonnummer och anrop om hjälp av instruktionsförare via mobiltelefon.

Resultat -fullstopp.

c) ATC-ingripande efter tillstånd av fjärrtågklarerare att köra mot stoppsignal

vid en A-arbetsplats. I detta fall förorsakades stoppet av den ovanliga situa-

tionen och ett icke rutinmässigt förfarande hos föraren.

d) Framförande av pendeltåg med inaktiv ATC, sannolikt beroende på något tek-

niskt fel.

e) Felaktigt given information från fjärrtågklarerare om pågående banarbeten och

tillfällig hastighetsnedsättning på flera stationssträckor och lång tid innan

den aktuella stationen. Felaktig motläsning av föraren, vilket eventuellt kan

förklaras av den.allmänna kvitteringsrutinen. Båda dessa samverkande fel resul

terade i att föraren förväxlade den aktuella stationen med en med snarlikt namn

i närheten.

f) ATC-fel i Töreboda vid banarbete innebar ett uteblivet ATC-besked om hastig-

hetsnedsättning. Hastighetstavlor dock uppsatta. Enligt uppgift passerade ca 300

tåg på både upp- och nedspår med kvarstående fel. Endast ca 1 % av förarna rap-

porterade felet, så 'vår förare var i gott sällskap .

g) Omhändertagande av missbrukare förorsakade en försening som sedan kördes in.

h) Omhändertagande av fotbollshulliganer i Hallsberg ledde till ytterligare ca15

min försening av ett redan försenat intercitytåg.
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i) Omhändertagande av fyllerist med nägra minuters försening som följd. Avtalet

med SL innebär att denna till synes oförargliga incident förorsakade SJ en ome-

delbar kostnad pä ca 5.000 kr i skadestånd.

j) Ett tag på linjen med lokskada försenade flera tåg -däribland "värt".

k) Signalfel vid flera tillfällen förorsakade förseningar.

l) Omläggning av trafik i Klippan - Helsingborg p g a brobygge.

m) Missade V-signaler vid nägra tillfällen p g a samtal i förarhytten.

n) Förare har vid två tillfällen glömt att slå av ATCn vid ändstation sannolikt

p g a samtal i förarhytten.

0) Den mest frekventa händelsen under observationsperioden utgjordes av

ba ' el.

p) Försenad klargöring avlok förorsakade en trafikstörning.

q) Försenad vagnuttagning förorsakade en rejäl försening vid slutstation.

r) Inställda tag p g a lokförarstrejk.

s) Stenkastning mot pendeltåg frän Märsta av två pojkar i 11-12-ärs åldern.

2.1.3. Allmänna reflektioner

Trots manga enskilda händelser, så är få av de ovan uppräknade att betrakta som

kritiska ur säkerhetssynvinkel. Emellertid så finns i flera fall påtagliga ris-

ker att händelseutvecklingen skulle kunna förlöpt på annat sätt. Flera av hän-

delserna exemplifierar ökade risker när uppgifter avvikerfrån gängse rutiner.

Merparten av händelserna förorsakade i första hand irritation hos berörd perso-

nal och i vissa fall bland passagerare. I sämsta fall ledde händelserna till pä-

tagliga trafikstörningar.

En värdefull praktisk insikt frän observationerna är att det inte finns gi_

lokförarmiljö utan flera vitt skilda miljöer både vad gäller fysisk- och psyko-

social arbetsmiljö. En pätaglig skillnad i stressnivä bland Nässjöförare respek-

tive Hagalundsförare kan noteras. Tempot är mer uppskruvat i Stockholm och tra-

fikintensiteten mer pätaglig än i Nässjöomrädet. Pendeltägstrafiken utgör en

speciell trafikmiljö, som står i skarp kontrast till exempelvis Krösatagsmiljön

i Småland. Känga pendeltagsförare körde på gränsentill det otillåtna med ätföl-

jande tonsignal, vilken kan betraktas som en yttre stressfaktor. Dels har förar-

na egna ambitioner att passa tidtabellen och dessutom drabbas SJ av skadestånd-

sanspräk vid en försening vid ändstation. Den arbetsmiljökartläggning som genom-

fördes hösten 1987 i Hagalunds loktjänstomrade tyder också på att ett stort

antal förare är missnöjda med sin arbetssituation.2 Manga önskar ocksa byta ar-

bete. Detta kan ju i sig avspegla sig i de svar som avgavs under intervjun. I en

Holländsk undersökning 1988 visade det sig att bristande arbetstillfredställelse
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utgjorde en av tre prediktorer för lokförares passerande av den röda stoppsigna-

len.3 Tidigare incidenter och prestationer på ett reaktionstidstest (multiple

choice) var de andra prediktorerna.

Samtal med personal vid loktjänstexpeditionen i Nässjö visade' att personalom-

sättningen ligger på en låg nivå, vilket kan utgöra en indikator på att persona-

len trivs med sitt arbete. BK-Tåg hade vid observationstillfället preliminärt

fått koncessionen på länstrafiken i Nässjöområdet, vilket eventuellt kan ha

väckt en viss oro bland personalansvariga. Överlag var dock oron större i Nässjö

över exempelvis Maskindivisionens hållning till BK-tågs verkstadsbehov, vilket

många uppfattade som en potentiellt lukrativ verksamhet.

De olika driftförutsättningar som studerats har av referensgruppen bedömts som

intressanta med avseende på variation i trafikintensitet, tågslag, tågledning

och psykosocialt klimat. Avsikten var också att uppmärksamma de trafiksvårighe-

ter som kan uppstå under ogynsamma väderleksförhållanden. Tyvärr ur observa-

tionssynvinkel har 1989 års lövhalka enligt flera bedömare varit ovanligt kort-

varig och på vissa platser knappt märkbar. Flera andra trafikmiljöer har bedömts

som intressanta studieobjekt, bl a den tyngre godstrafiken i Bollnäsområdet,

TGOJ's trafik på exempelvis Eskilstunabanan och Malmtågstrafiken Luleå-Narvik.

Den begränsade tiden och koordinationssvårigheter har dock inneburit att dessa

observationer får skjutas på framtiden.

Ett bestående intryck från observationsperioden är tågpersonalens vänliga bemö-

tande. Trots en många gånger besvärlig arbetssituation har tågpersonalen visat

prov på en enastående servicevilja. Helhetsintrycket från observationema är

också genomgående mycket positivt .

2.2. Intervjupersonor

Totalt har 39 förare intervjuats. Förarna var selektivt utvalda, men inte till-

frågade på förhand. Samtliga tillfrågade förare ställde upp påintervjun. Femton

av förarna kom från Hagalund, två från Hallsberg, tre från Göteborg, en från

Helsingborg, en från Halmstad, tre från Malmö, en från Eksjö, elva från Nässjö

en från Norrköping och en från Mjölby. Därutöver har ett 20-tal förare tillfrå-

gats om deras erfarenheter av ATC-systemet. Medelåldern hos de intervjuade lok-

förarna var 34 år (den yngste 24 och den äldste 57 år). Den genomsnittliga yrke-

serfarenheten som lokförare var ca 6 år, vilket tyder på att de allra flesta

hade annan yrkeserfarenhet. Många hade tidigare anställningar vid SJ. Sex av de

intervjuade förarna körde vid intervjutillfället enbart pendeltåg. De övriga fö-
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rarna körde i princip alla typer av fordon med nägra undantag. De yngre förarna

gick i allmänhet pä "skubben", medan äldre kollegor arbetade i fasta grupper.

2.3. Frågeställningar

Inledningsvis ställdes en del bakgrundsfrägor om ålder, antal är som lokförare,

tidigare utbildning och/eller yrke, familjeförhållanden etc. Frågor som berörde

arbetsmiljön i stort gällde exempelvis hur denuppfattades, vilka förbättringar

som önskades, egna förslag till förbättringar etc. Speciella ATC-fragor ventile-

rades; i stort överensstämmande med de enkätfrägor som återfinns i Appendix.

2.4. Resultat

Nedan ges en översiktlig verbal presentation av intervjuresultaten.

1. Endast tva förare var missnöjda med sin arbetssituation i stort. Ett alltför

dåligt arbetsshema respektive för kort semester och svårigheten att ta ledigt

var anledningen till missnöjet. En klar majoritet var dock mycket nöjd med ar-

betssituationen. Trots den tillfredsställande arbetssituationen ville de flesta

ha ändringar i arbetschemat i första hand. Några ville börja och sluta ar-

betspassen på samma station. Två förare upplevde stora omställningsproblem -

sömnsvärigheter pg a nattjobbet. Å andra sidan önskade en förare ha mer

nattjobb. Tre av de nöjda förarna ville ha längre semester. Endast ett fåtal

klagade på lönen. Däremot ville fler ha ersättning för tid som tillbringas pä

bortastation. Den sociala isoleringen på fritiden p g a de oregelbundna arbets-

tiderna upplevdes som påfrestande av många förare. Möjligheten att gå på kväll-

skurser regelbundet etc var begränsade.

2, Samtliga förare utom enuttalade sig mycket positivt om ATC i stort och inte

ens den som var mycket missnöjd ville vara utan ATC. Även de som pästod att de

inte utnyttjade ATC-informationen i körningen kände sig trygga med ATS-funktio-

nen (automatiskt täg stopp). Tre förare tyckte att det skulle vara bra med en

släckt ATC, samt att tre nollor borde slopas. De som hade negativa synpunkter på

ATCn i stort, klagade på tillgängligheten, (dvs. i första hand baliser ur funk-

tion p g a banreparatörers slarv), och presentationen av ATC-informationen.

3. Fem lokförare behövde enligt egen utsago 'skärpa sig' när de kör på icke ATC-

utrustade banor. Lika manga tyckte att det är enklare, lugnare och roligare att

köra på dessa banor. För flertalet förare innebär det ingen nackdel att köra på

dessa banor.
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4. Fyra förare har kört på självmördare . Fyra förare rapporterade också att de

passerat korsningar i hög fart utan att bommar varit fällda. Tre förare har

råkat ut för växlingsmissöden med urspåring som följd. Några få förare har ald-

rig upplevt att de råkat ut förnågon allvarlig incident. En klar majoritet har

dock erfarenhet av viltolyckor. En av förarna hade kört på fler än 10 älgar och

flera rådjur. Plankorsningsincidenter har de flesta förare upplevt. Ett speci-

ellt problem i Stockholmsområdet är föremål som kastas mot tåget. En av förarna

hade vid ett tillfälle skadats av eninkastad sten.

5. De flesta litar på A'I'Cn och anser sig inte bli nämnvärt påverkade i sin kör-

ning. Det är i huvudsak bromsning mot stopp som påverkas. Några blir avtrubbade

och mindre observanta på optiska signaler. Flera förare anser sig köra mer re-

striktivt än vad som är tillåtet på icke ATC-utrustade banor (ex vis 40 km/tim

trots sth 70). Två av dessa förare inväntar också tonbesked på ovannämnda

banor. Sex av de intervjuade förarna uppger att de inte bryr sig så mycket om

ATCn, utan kör i största möjliga utsträckning på den optiska signalbilden. Det

innebär att man bl a skruvar ned volymen så mycket som möjligt. En förare uppger

att A'I'Cn vid fyra olika tillfällen medgivit för hög hastighet. Tre av dessa

gällde växelkurvor. Ett par förare från Hagalund har uttryckt oro över den utö-

kade tonsignaleringen i ATCZ-programmet. Flera förare har också uttryckt oro

över bristerna totalt i säkerhetssystemet, som de tror får en ökad sårbarhet

vid snabbare och tätare trafik.

6. ATC-ingripande (drift- eller nödbroms är relativt sällsynt). Om det händer

kan det vara beroende på svårigheter att ställa in A'I'Cn, ibland felaktig ATC-in-

formation, vilket kan vara resultatet av bristande kommunikation mellan förare

eller slarv från föraren vid själva inprogrammeringen av korrekta uppgifter.

Exempel som belyser denna problematik finns utrett och dokumenterat av

Järnvägsinspektionen. 4 Huvudparten av förarna anser sig dock ha kört för fort

när A'I'Cn ingriper. Men, flera förare uppger sig ofta inte känna till orsaken

till ett ATC-ingripande i situationer när man anser sig ha handlat helt korrekt.

7. Förarna uppger sig ytterst sällan missa optiska signaler. De som uppger sig

ha missat signaler har gjort det vid enstaka tillfällen, företrädesvis på natten

i Stockolmsområdet. Mer frekvent tycks vara att man bromsar in tåget p g a osä-

kerhet beträffande den optiska signalbilden. En förare rapporterade att han

under ett nattpass på långt håll uppfattade den röda stoppsignalen, men reagera-

de inte på den förrän det var för sent.
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8. Upplevelse av motstridig information mellan den optiska signalbilden och ATC-

besked säger sig 8 förare aldrig ha upplevt. 20 anser att det är ytterst sällan,

medan 7 anser att det händer ibland. Tre anser att det händer ofta. Det olo-

giska" i signalbeskeden har enligt uppgiftslämnarna bestått i fel utlagd tågväg,

fördröjning i utfartssignalen eller slarv med baliser. Flera har som svar på

frågan efterlyst möjligheter att kunna häva nödbroms. Motstridig information

mellan hastighetstavlor respektive veckoorder och ATC-besked har nämnts. En

pendeltågsförare nämner också att han ibland_glömm§1 att starta upp ATCn.

9. En majoritet av förarna är nöjda med ATC-panelens utformning. De önskemål om

förändringar som framkommit är bl a solbländningsskydd, knapp för att häva ATC-

broms när optisk körsignal visas (något som principiellt avvisats från säker-

hetssynpunkt), borttagande av slutton vid uppstart av ATCn, allmän instrumentbe-

lysning och isynnerhet belyst tidbromsventilknapp,större displayer med mer

icke-restriktiv information, lägre ljudvolym. Mer information till föraren om

oförklarliga pip" önskas av någon. Många förare efterlyser fler repeterbaliser

för att uppnå en smidigare körning. Önskemål har framkommit om bättre märkning

av vippströmbrytare och knappar för att veta när de är tillslagna.

10. Balisfelsindikationer är relativt frekventa. För majoriteten av förarna upp-

ges dessa inträffa några gånger per månad. Några uppger dock att de inträffar så

gott som dagligen. Enligt förarna i blandade grupper är balisfelen mest frekven-

ta i Stockholmsområdet.

11. Andra felindikationer är relativt sällsynta och. uppträder sporadiskt.

Hagalundsförarna klagade genomgående på verkstadsslarv. Flera påstod sig ha läm-

nat in lok med kvarstående fel vid första klargöringen direkt efter verkstadsbe-

sök. En förare uppgav att han aldrig råkat ut för någon teknisk malör, som gjort

att han blivit stående under sina 18 år som lokförare. Å andra sidan fanns lok-

förare sem råkat ut för flera maskinhaverier i början av sin lokförarkarriär.

12. Rapporteringen av fel var, enligt egna uppgifter, ganska god bland en majo-

ritet av förarna. Detta gällde fel i allmänhet, men inte balisfel eller andra

fel som ständigt återkom. Men, deras svar indikerade samtidigt att balisfelen

var de mest frekventa, vilket innebär en låg rapporteringsgrad totalt sett.

Allmänna miljöförbättringar som önskats har gällt luftkonditionering, placering

av bromsreglage, som på exempelvis X1 uppges ge en alltför statisk belastning på

muskler i vänster överarm och skulderparti. Bättre hastighetsmätare och stolar

med flera inställningslägen. Bättre radioförbindelser har efterlysts av många
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förare. Många har efterlyst en vanlig radio ombord p g a av ensamarbetets olä-

genheter. Här menar flera att det skulle vara lättare att hälla sig alert om det

fanns tillgång till exempelvis nattradioprogam.

2.5. Diskussion

Den översiktliga presentationen av resultaten motiveras av det alltför begränsa-

de antalet intervjupersoner. Att redovisa procenttal i den storleksordning som

är aktuell blir tämligen intetsägande. Att pä basis av de genomförda intervjuer-

na presentera en mer avancerad statistisk bearbetning blir ännu mer poänglöst.

Urvalet av lokförare är selektivt och här görs inga anspråk på att intervjuper-

sonerna skulle utgöra ett representativt urval av kollektivet lokförare.

Observationsperioden och intervjuerna har ändock bedömts som oundgängliga för

att så korrekt som möjligt bedöma de enkätsvar som analyserats. Intervjuerna har

dessutom ett egenvärde i sig.

Intervjuerna genomfördes både före, under och efter lokförarstrejken. En plane-

rad intervjuomgäng fick inställas p g a lokförarstrejken. Trots aktualiteten i

de frågor som bl a berörde arbetsmiljön i stort avspeglades inte detta nämnvärt

i intervjusituationen. De flesta var nöjda både med arbetssituationen och lönen.

De många fördelar som finns med arbetet, bl a möjligheten att utveckla speciella

fritidsintressen och det goda kamratskapet tyckte manga kompenserade den låga

lönen. Flera förare kunde p g a längre sammanhängande ledigheter ha "extraknäck"

och 'udda hobbies' vid sidan om lokförararbetet.

Ett allmänt intryck är att uppfattningarna om ATC är mer homogena bland lokfö-

rarna i Nässjö jämfört med Hagalund. Flera av de intervjuade Nässjöförarna hade

svårt att uppfatta vissa problemställningar p g a att de inte själva hade upp-

levt några problem med ATCn.

De sammantaget allvarligaste fel <xü1 umderhällsbrister' som rapporterats är

felprogrammerade baliser och baliser placerade på felaktigt avstånd i relation

till mälpunkter. Genom en felaktig inbördes utplacering av baliser, så kan inte

informationen tas emot på rätt sätt i lokdatorn. Andra allvarliga fel som rap-

porterats är att man.helt enkelt glömt att placera ut baliser. Bland de negativa

effekterna med dagens ATC-system har även nämnts minskad linjekännedom pä ATC-

utrustade banor. En annan negativ effekt är att det ges för många restriktiva

besked i ATCn som förarna inte uppfattar i verkligheten, dvs enligt egen bedöm-
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ningsförmaga och efter optiska hastighetsbesked.

Bristande rapporteringsbenägenhet är omvittnat i andra sammanhang.

Rapporteringsbenägenheten bland de intervjuade förarna var genomgående lag. En

del förare anförde exempelvis att de ville köra förbi samma balisgrupp en-gäng

till för att vara säkra på att det verkligen rörde sig om ett tekniskt fel.

Andra hävdade att fjärrtägklarerarens ovilja att förmedla rapporter och ibland

direkt avvisande och snorkiga attityd avhöll förarna från att rapportera fel.

Ett spektakulärt fenomen som två förare hade egen erfarenhet av var förarrappor-

ter som deras chefer ej vidarebefordrat.

Ett allmänt intryck från förarintervjuerna är att incidenter rapporteras ytterst

sällan eftersom 'ingenting hänt".

En av förarna berättade om en allvarlig incident där han kört förbi stoppsigna-

len utan att stanna. Detta beteende kan sannolikt ha att göra med uttrött-

ningseffekter. Även om föraren korrekt uppfattar signalen och försöker bromsa sa

lyder inte armmuskulaturen i ett skede av akut trötthet. Detta är ett vanligt

rapporterat fenomén i samband med singelolyckor inom vägtrafiken.

En risk som pätalas i en utredning av Järnvägsinspektionen gäller ett förarbete-

ende rubricerat som ATC-beteende.6 Vad som åsyftas i detta fall med ATC-beteende

är att föraren kört som om ATC-systemet varit inkopplat. Med andra ord hade

föraren vid det aktuella tillfället en felaktig förväntan eller mental modell

över situationen. Detta medförde sannolikt att föraren lätttare uppfattade kör-

singnalen på ett intilliggande spår som gällande för det egna spåret. Liknande

"ATC-beroende" finns dokumenterat hos flera av de intervjuade förarna.

En betydelsefull del i trafiksäkerhetsarbetet är att de mentala modeller över

säkerhetssystemen som säkerhetsansvariga och användare av systemen har överens-

stämmer med säkerhetssystemens funktion. Kunskaper om detta kan endast fås genom

empiriska studier av säkerhetssystemen, dvs. studier av hur de i praktiken hand-

has och i vilka situationer de kommer till användning. Vid intervjuerna har det

framkommit flera olika sätt att lura eller t o m sätta det nuvarande ATC-syste-

met ur funktion. Om detta tillämpas systematiskt kommer säkerhetsnivan att ligga

betydligt under den teoretiska. Om lokförare dessutom inte iakttar gällande be-

stämmelser kommer den faktiska säkerhetsnivän att ytterligare sjunka. Vetskapen

om underhållsbrister, felprogrammeringar etc. bidrar till en ännu dystrare bild

av säkerhetsnivän. Aven människan bör med andra ord räknas in som en del i sä-

kerhetssystemet, varav ATC-utrustningen utgör en annan del av detta. För att



14

komma tillrätta med de säkerhetsproblem som finns med modern järnvägstrafik, så

krävs denna breda systemansats. Om miljontals kronor läggs ned på att enbart

förbättra den tekniska reliabiliteten i ATC-systemet utan att hänsyn tas till

var och på vilket sätt de mänskliga aspekterna påverkarde tekniska systemen, så

kommer säkerhetsfrågorna även i framtiden att vara olösta. Även om människans

anpassningsförmåga till suboptimala tekniska system är stor, så finns det grän-

ser för hur långt denna anpassning kan drivas utan åtföljande kapacitetsnedsätt-

ningar. Detta gäller i högsta grad tillfällen där personal i säkerhetstjänst ar-

betar under hög informationsbelastning eller vid hög grad av monotoni. För lok-

förarnas del kan båda dessa ytterlighetsfall vara aktuella..7

En intressant iakttagelse under observationsperioden har varit att samtal lätt

hålls vid liv när man är tre ombord på loket. Detta är inte bra ur säkerhetssyn-

vinkel. Vissa förare har uppgivit att de lätt störs i sin körning när de har

folk ombord, vilket självfallet respekterats. Andra säger sig inte alls bli på-

verkade av andras närvaro. Emellertid har flera mindre allvarliga förseelser

kunnat konstaterats under observationsperioden. En del av dessa kan direkt kopp-

las samman med samtal i förarhytten. Förarna distraheras sannolikt lättare vid

samtal än vid visuell information utefter eller vid sidan om banan. Denna hypo-

tes får också stöd i den grundforskning kring distraktion av den mänskliga in-

formationsbearbetningen av verbalt material (text och siffror), som bl a förfat-

taren bedrivit tillsammans med kollegor vid Umeå- och Uppsala Universitet.8

Många av de efterlysta förbättringarna är redan beaktade i den andra generatio-

nens A'I'C-program. Ett exempel på dessa förbättringar är att lossning av ATC-

broms kan ske i större utsträckning. Ett annat exempel utgörs av en snabbare

uppstart av A'I'Cn .5

2.6. Slutsatser

ATC-problematiken är i huvudsak hitintills ett Stockholmsfenomén. I samband med

den s k trappstegssignaleringen har upplevelserna av inkonsistent information

varit mest markanta. Även om driftsäkerheten i ATC-systemet är hög, så har en

del av intervjusvaren indikerat tekniska brister, som inte omedelbart kan avfär-

das. Exempel på sådana brister är när ATC-systemet omotiverat gått ned under

körning. Svårigheter vid uppstart är också inrapporterat i några fall. Många av

de förarrapporter som talat om tekniska brister i ATC-systemet har vid uppfölj-

ningar och tekniska funktionskontroller kunnat avfärdas. I detta sammanhang bör

man dock vara försiktig med de kausala tolkningarna, dvs de orsaksförklaringar



15

som man tänker sig i det aktuella fallet. Som ett exempel på detta kan anföras

en intervjuperson som nägra dagar innan intervjutillfället inrapporterade fem

för honom omotiverade ATC-ingripande under ett och samma arbetspass. Av hans be-

skrivning att döma kunde ett antennfel misstänkas. Vid en verkstadskontroll

efter intervjun visade det sig att man inte funnit nägra fel på det aktuella

loket. Det ligger nära till hands i ett sådant läge att tillskriva den mänskliga

faktorn en avgörande roll. Detta utesluter i och för sig inte intermittenta

fel, som är dolda vid enefterföljande funktionskontroll. Enligt relativt sam-

stämmiga uppgifter frän lokförarna tycks driftsäkerheten vara lägre hos Ericsons

ATC-system jämfört med ATS's ATC-system.

3. Lokförarenkät

Delvis med ledning av de genomförda observationerna och intervjuerna och delvis

med ledning av den enkät9 som SJ distribuerade i samband med att ATC-systemet

började byggas ut utformades en enkät med ett begränsat antal frågor. Tre frågor

från den tidigare enkäten togs också med i den aktuella enkäten. Nägra fragor

togs också med p g a den förestående A'I'CZ-utbyggnaden, som innebär en del nya

funktioner, vilka antytts ovan.5 Syftet med enkäten var dels att få en kvantita-

tiv uppskattning av de erfarenheter och de åsikter som lokförarkollektivet re-

presenterar, dvs. de primära användarna av morgondagens ATC-system och dels att

fånga upp upplevda problem med A'I'C'n.

3 . 1 . Utskick

Enkäten distribuerades enligt följande;

CPSÅL M 400 ex

CPSÅL N 300 ex

CPVÅL G 600 ex

CPvAL H ' 200 ex

CPTÅL Hgl 600 ex

CPTÅL Nr 200 ex

CPNÅL Gä 500 ex

CPNÅL Åg 400 ex

CPNÅL Bdn 400 ex

CGBV Kra 100 ex

C'IT Et 100 ex



16

332. Bortfall

Eftersom 1046 enkätsvar kom in.blir den relativa svarsfrekvensen knappt 30 %,

vilket är en mycket låg siffra. Med tanke på den centrala distributionen får man

också räkna med att enkäten inte har nätt ut till alla förare, vilket gör det

verkliga bortfallet något mindre. Bortfallet fär ändock betraktas som alltför

stort för att några säkra slutsatser skall kunna dras om lokförarkollektivets

uppfattningar i ATC-fragor. Enkätsvaren kan emellertid med fördel användas för

att, dels upptäcka brister i arbetsmiljön i allmänhet och i ATC-systemet isyn-

nerhet, dels finna uppslag till förbättringar.

Beträffande missade observationer sä kan anföras att ca en fjärdedel av förarna

har utelämnat väsentliga uppgifter om bl at ålder och stationeringsort, vilket

fär tolkas som en rädsla att identiteten skulle kunna avslöjas. Många av de

förare som inte besvarade enkäten har sannolikt burit på denna rädsla. Vid sam-

tal med några förare som inte besvarat enkäten har denna rädsla framkommit. En

annan omständighet som framkommit är att föreliggande enkät skulle kunna vara en

i raden som inte leder till nägra praktiska förbättringar för lokförarnas del.

Enkäten distribuerades strax efter den i massmedia uppmärksammade avtalskonflik-

ten, vilket sannolikt påverkade svarsfrekvensen negativt. Ett par förare har an-

tytt att enkäten kunde vara ett led i en förtäckt åsiktsregistrering vid SJ.

För att kunna redovisa lokförarkolletivets svarsmönster för de ställda frågorna,

så bör en bortfallsanalys göras. Kostnaderna för denna fär vägas mot de eventu-

ella vinster som kan göras.

3.3. Frågeställningar

Se Appendixl

3.4. Resultat

P g a det stora bortfallet redovisas resultaten i form av verbala beskrivningar,

för att läsaren inte skall bibringas felaktiga uppfattningar om allmängiltighe-

ten i data. I resultatsammanställningen refereras enbart till de lokförare som

besvarat enkäten.
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1 Lokförarnas genomsnittsalder var ca 40 är.

2. De som besvarade enkäten hade i genomsnitt arbetat ca 7 - 9 är som lokföra-

re.

;3. De flesta svar kom frän Hagalunds respektive Nässjö loktjänstomräde.

4. Majoriteten av förarna hade kört flera typer av fordon under det senaste

året.

EL En majoritet av förarna upplevde arbetssituationen som positiv. De med kor-

taste tid inom yrket upplever arbetssituationen som mest positiv.

6. Drygt hälften av förarna ansåg att det mest positiva med arbetet var egen-

skaper som förknippades med den psykiska arbetsmiljön. Bräkdelar av förarna för-

knippade den fysiska miljön som det mest positiva med arbetet. Ca en fjärdedel

av förarna sag arbetstiderna som det mest positiva.

7. Över hälften av förarna upplevde arbetstiderna som det sämsta med arbetet.

Ca en fjärdedel ansåg att företeelser förknippade med den psykiska arbetsmiljön

var det sämsta med arbetet. Något färre ansåg företeelser förknippade med den

fysiska arbetsmiljön vara det sämsta med arbetet.

8. Ca hälften av förarna skulle vilja ändra sina arbetstider. Ca en fjärdedel

ville ändra på den fysiska arbetsmiljön.

9.För drygt hälften av förarna har ATC-systemet inte inneburit nagon upplevel-

se av förändrad kontroll av körningen. För en dryg fjärdedel har upplevelsen av

kontroll ökat.

En majoritet av förarna upplever att ATC-systemet medfört en ökad trygghet under

körning. För ett fätal är känslan av trygghet oförändrad.

Ca tre fjärdedelar av förarna tycker att ATC-systemet inneburit en oförändrad

uppmärksamhet under körning.

Drygt hälften tycker att arbetstillfredsställelsen är oförändrad, medan ATC-

systemet medfört en ökad arbetstillfredsställelse för en dryg fjärdedel av fö-

rarna.
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Ca tre fjärdedelar tycker att tröttheten säväl under som efter körning är oför-

ändrad. Emellertid sä upplever ca en fjärdedel av de yngsta förarna att ATC-

systemet inneburit en ökad trötthet under körning. Denna andel är betydligt

mindre bland äldre förare. De yngsta förarna upplever att ATC-systemet inneburit

en ökad trötthet efter körning.

10. Vad beträffar körning med respektive utan ATC så upplever mer än en fjärde-

del ingen skillnad medan drygt hälften upplever det negativt att köra utan ATC

jämfört med att köra med ATC.

11. Ca 4 lokförare av hundra hadeerfarenhet av tägkollision.

En tredjedel av förarna hade råkat ut för urspäring.

Nästan en fjärdedel hade varit inblandad i plankorsningsolycka.

Ungefär var sjätte lokförare hade erfarenhet av självmördare, växlingsolycka

eller "annan typ av olycka".

12. Vad beträffar inbromsningsbeteende vid 'vänta stopp", sä bromsar lokförarna

före första tonvarningen.

13.Av de förare som har råkat ut för ATC-nödbroms ingripande har detta skett

varje är för drygt hälften av dem. Vid en korstabulering framkom att de som

bromsar mellan första och andra tonvarningen råkar ut för nödbroms-ingripande

(driftbroms-ingripande -inte nämvärt oftare) oftare än de som bromsar före förs-

ta tonvarningen.

Nästan en fjärdedel av förarna uppger sig aldrig ha råkat ut för ATC-nödbroms.

14. Ingripande av ATC-driftbroms sker betydligt oftare av svaren att döma.

15. Hälften av förarna råkar ut för balisfel varje mänad. För en fjärdedel dyker

balisfel upp varje halvår.

16. Ca tre fjärdedelar anser att balisfel utgör de mest förekommande felen.

17. Medianvärdet för 'övriga felindindikationer' är varje halvår.



19

18.Avvikande information i ATC-panelen visavi den optiska signalbilden är ovan-

ligt.

19. Svaren på fråga nitton gällande övriga ATC-problem fördelade sig relativt

jämt på enmängd olika typer av problem. Exempel på dessa problem berör svårig-

heter vid uppstart av ATC'n, önskemål om hävandet av nödbroms i vissa situa-

tioner, önskemål om borttagande av den s k 10-övervakningen och ASC-ingripande

vid slirning etc.

20. Ca 40 % av förarna tycker att ATC-utbildningen är bra. Lika stor andel tyck-

er att ATC-utbildningen är halvbra. Få tycker med andra ord att utbildningen är

dålig.

21.Av de förare som tycker att ATC-utbildningen är bra är det endast en fjärde-

del som har behov av repetitionsutbildning. Av de som tycker att ATC-utbildning-

en varit halvbra har drygt hälften behov av repetitionsutbildning. Två tredjede-

lar av de förare som tyckt att ATC-utbildningen varit dålig önskar repetition-

sutbildning.

ZZ.Det är ingenting i ATC-utrustningens utformning eller placering som ifråga-

satts i någon större utsträckning av förarna.

23.En fjärdedel av de svarande har anmärkt på hastighetsmätarens utformning.

En knapp femtedel har riktat anmärkningar mot trafikradions utformning.

En knapp femtedel hade synpunkter på instrumentbelysningens utformning.

24.Beträffande förarmiljön så vill en fjärdedel ändra på hyttklimatet.

Nästan lika stor andel vill förändra ljudmiljön.

Något färre vill förändra faktorer som påverkar sikt och synbarhet.

En femtedel av förarna vill förändra sittkomforten.

Ca en tiondel vill förändra knappar och reglage.

Få vill förändra visare och hastighetsmätare. (Svaren på föregående fråga indi-

kerar att man genom att påtala brister indirekt besvarat fråga 24).
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25. Beträffande möjligheter att uppfatta information och ATC-information isyn-

nerhet är det framför allt svårigheter att uppfatta yttre signaler som nämnts,

samt att man önskar mer information och/eller bättre signaler. Det är dock knapp

tio procent av de som besvarat enkäten som har anfört dessa problem. Svaren för-

delar sig för övrigt på många olika typer av upplevda problem. Majoriteten av

förarna har inga synpunkter på den ställda frågan.

3.5. Diskussion

Det stora bortfallet är intressant att diskutera i sig. Varför lämnades sä fä

svar in? Är detta ett bevis på lokförarnas ointresse för den egna arbetssitua-

tionen? Inser inte lokförarna att de genom att besvara enkäten kan medverka till

förbättringar av arbetsmiljön, arbetsdifferentieringen och ATC-systemet? Har ar-

betskonflikten päverkat svarsbenägenheten negativt? Har enkätens utformning och

'längd päverkat svarsbenägenheten negativt? Har lokförarna negativa erfarenheter

av företagsinterna enkäter? Vittnar den låga svarsprocenten om en djup förtroenr

deklyfta mellan lokförarna och SJ? Är säkerhetsarbetet av underordnat intresse

för lokförarna? Anser lokförarna att säkerhetsarbetet är tillräckligt langt dri-

vit?

Anledningen att ovanstående fragor ställs är att den svarsprocent på ca 30 8 som

erhölls är synnerligen låg vid en jämförelse med liknande företagsenkáter.

Ovanstående frågor kan inte besvaras tillfredsställande med mindre än att en

bortfallsanalys genomförs. Hur relevanta frågeställningarna är bör diskuteras

inom referensgruppen.

Enkätsvaren kan användas för att få en uppfattning om arbetsmiljöproblem i stort

och ATC-problemens art och omfattning. Att så många förare önskar sätta ATCn ur

spel i vissa situationer och nägra förare t o m manipulerat ATCn kan eventuellt

förklaras av att ca en tredjedel av de svarande känner sigalltför härt styrda

av tekniken. Istället för den kontroll som ett eventuellt lokbiträde kunde utöva

har ATC tillfört en mer auktoritativ kontroll. För lokförare som sätter frihe-

ten, självständigheten, ensamheten, avståndet till chefer främst bland lokföra-

ryrkets fördelar kan.man också tänka sig att uppskattningen av tekniska övervak-

ningssystem inte är likastor som hos övriga förare.

Handhavandefel avslöjar bristande kunskaper hos förarna, men också en medveten

nonchalans hos vissa förare.
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Några förare har anmärkt på felaktiga signalavstånd, vilket medfört att ATCn vid

behov ingriper för sentpå dessa platser.

Balisfelen utgör en av de mest rapporterade bristerna i dagens ATC-system. Detta

överensstämmer väl med intervjuresultaten. Även den i sammanhanget bristande

rapporteringsbenägenheten är påtaglig i enkätsvaren. De är m a 0 fråga om up-

penbara brister både från banpersonalens sida vad gäller underhållsrutiner,

funktionskontroller m m, men också bristande engagemang hos ansvariga chefer.

Tolkningen av de enkätsvar som inkommit avslöjar också uppenbara brister hos

lokförarna framför allt vad beträffar rapporteringen av såväl ATC-fel som övriga

fel. En av få möjliga vägar till en förebyggande felavhjälpning är ett fungeran-

de tillbudsrapporteringssystem. Här måste lokförarna ta ett betydligt större an-

svar för den totala säkerheten i järnvägstrafiken.

3.6. Slutsatser

Lokförarna är i stort nöjda med nuvarande arbetsförhållande (ej liktydigt med

arbetsinnehåll). En majoritet av de som besvarat enkäten är nöjda med ATC-ut-

rustningen. Detta innebär inte att behovet av påtagliga förbättringar speciellt

vad gäller presentationsteknik är litet. Dvs från forskarhåll kan behov av många

förbättringar av informationspresentationen identifieras.

När det gäller underhåll av fordon, baliser, ATC-utrustning m m så finns mycket

i övrigt att önska.

Den tekniska tillförlitligheten speciellt vad gäller baliser (och/eller informa-

tionsöverföringen från baliser till lokdator) borde förbättras.

Många begränsade åtgärder för att förbättra den fysiska arbetsmiljön är påkalla-

de.

Arbetstider och arbetetsschemaläggningen skulle kunna optimeras mer utifrån de

krav som ställs på förarna i relation till deras förmåga att leva upp till dessa

krav.

Önskemål om fortbildning kring ASC-frågor bör hörsammas, eftersom grunden för

säkerhetsmedvetande bör inpräntas under kontrollerade former.
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4. Förslag till nytt optiskt signalsystem

Under hösten 1989 presenterades ett nytt förslag till optisk hastighetssignaler-

ing av lokförarna Jan ITankell och Björn Kenneryd vid loktjanstomrade

Hagalund.1o Detta förslag har kommenterats utifrån en teknisk-psykologisk syn-

vinkel av författaren. Utlåtandet presenteras i Appendix. Inget i den efterföl-

jande dialogen med förslagsstallarna eller vad som i övrigt framkommit under ob-

servationsperioden och i enkäterna har i sak ändrat på de slutsatser som gjordes

i detta utlåtande. Kommentarerna tas med i föreliggande rapport p g a att de be-

lyser problemen med ett optiskt signalsystem i allmänhet. Mot bakgrunden att

ATC-systemet i framtiden kommer att bli ännu mer integrerat med signalsystemet

har signalsystemets utformning principiellt stor betydelse för trafiksäkerheten.

Signalsystemet i sin tur är starkt beroende av vad slags tagledningssystem som

är i bruk.

5. Avslutande kommentarer

Generaliserbarheten i de data som presenterats begränsas av följande faktorer:

a) Det selektiva urvalet av lokförare som intervjuades.

b) Nårvaron av instruktionsförare kan ha påverkat dels lokförarnas beteenden och

dels svaren, men det är svart att spekulera om den riktning som denna eventuella

påverkan haft på förarna.

c) Det kraftiga bortfallet i enkäten.

d) Utelamnade svar på vissa enkatfragor från många förare.

e) De avtalsförhandlingar och senare den konflikt som pågick under den period

som de aktuella undersökningarna ägde rum kan ha inneburit många snedvridna

svar?

P g a ovanstående begansningar bör de slutsatser som rapporten utmynnat i tolkas

med stor försiktighet.

En viktig slutsats av det hitintillsvarande arbetet inom projektet ar att till-

gangligheten av ATC-systemet är oacceptabelt lag p g a bade tekniska- organisa-

toriska- och mänskliga brister. Utifrån intervjuerna, enkäten, de lokförarrap-

porter som finns analyserade vid järnvägsinspektionen, samtal med ansvariga för

ATC-utvecklingen etc. är det svårt att entydigt säga vari ovanstående brister

består. Emellertid finns så pass manga enskilda brister rapporterade inom varje

huvudkategori att konstaterandet i sig inte behöver ifrågasättas.



23

Avsaknaden av ett fungerande tillbudsrapporteringssystem är konstaterat. I detta

sammanhang krävs stora utbildningsinsatser och motivationshöjande åtgärder m m.

En övergripande slutsats med reservation för de metodologiska begränsningar som

antytts pekar på ett nytt tågledningssystem (här kan naturligtvis ekonomiska be-

gränsningar finnas) och dels på ett nytt signalsystem med sikte på framtidens

tågtrafik. Övergång till hyttsignalering bör ske av följande skäl:

a) Drifttekniskt innebär ett utökat ATC-program en potentiell kapacitetsökning

även vid höga hastigheter. Hypotetiskt kan flytande blocksträckor användas i

kombination med höga hastigheter, vilket väsentligt ökar kapaciteten inom trånga

sektorer eller vid enkelspårsdrift. Nya tågledningssystem som tillåter detta är

i sig motiverade inte minst från ekonomisk synpunkt.

b) Driftekonomiskt kan ett hyttsignaleringssystem innebära en väsentligt högre

automationsgrad, vilket reducerar personalkostnader.

c) Underhållstekniskt så kan utbytbara moduler och kretskort gå väsentligt snab-

bare och utföras av utbildade förare. Även felsökning bör till stor del kunna

automatiseras i ett renodlat hyttsignaleringssystem. Skillnader i känsligheten

för miljöpåverkan bör också tala till hyttsignaleringens fördel.

d) Underhållsekonomiskt bör ett hyttsignaleringssystem bli väsentligt billigare

än det nuvarande underhållskrävande signalsystemet. Antalet dragfordon förväntas

reduceras inför nästa sekel vid SJ.

e) I den totalekonomiska bedömning som görs inför olika skisserade framtida al-

ternativ så bör även installationskostnader, utbildningskostnader och uppbyggan-

de av delvis ny 'know how' vägas in. Även skrotandet av befintligt signalsystem

(5-6 miljarder kronor?) och introduktion av nyatågledningssystem, samt perso-

nalrationaliseringar bör beaktas i en totalekonomisk bedömning. Allt detta lig-

ger dock utanför föreliggande projektram.

f) Säkerhetsmässigt talar flera faktorer för en övergång till ett hyttsignaler-

ingssystem. De ökande hastigheterna medför att signalinformationen till tågen

måste ökas, men trots dessa förändringar kan beslutstiderna för lokförarna öka.

Redan en hastighet av 160 km/tim motiverar en övergång till hyttsignalering.

Plankorsningarna kräver också att förvarningssträckorna ökas. A'I'CZ-programmet

har en begränsad kapacitet, när det gäller exempelvis en önskvärd utökad tågs-

lagsdifferentiering. Detta behov blir ju än mer uttalat om man i framtiden tän-
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ker sig tåghastigheter uppemot 250 -300 km/tim. Vid ogynnsamma vdderleksförhål-

landen såsom snö, dimma eller regn kommer upptåcktssannolikheten beträffandeop-

tiska signaler utmed banan att kraftigt minska med ökad tåghastighet. En hytt-

signalering eliminerar till stora delar dessa risker. Ogynnsamma ljusförhållan-

den utgör en annan potentiell risk för missade eller feltolkade optiska signaler

eller orienteringstavlor. Förvaxlingsrisker uppstår latt i mörker, där både av-

ståndsbedömning och storleksuppfattning försvåras p g a avsaknad avnaturliga

referenspunkter. Hypotetiskt kan solblandningsfenomén eller adaptationsproblem

(exempelvis från järnvägstunnel till starkt solljus) bli mer förödande vid högre

hastigheter. Om man av ekonomiska eller trafiktekniska skal bestämmer sig för

andra typer av tågledningssystem, så talar den internationella utvecklingen för

en samtidig övergång till ett hyttsignaleringssystem av delvis samma skäl, men

också av säkerhetsskäl.

g) Trygghetsmassigt/psykologiskt kan det vara värdefullt att ha ett system att

lita på i situationer där den " naturliga" informationsinhämtningen ar väsent-

ligt försvårad (p g a dimma, snöfall etc.) Upplevelsen av kontroll över körning-

en minskar enligt många förare i och med en ökad grad av automatisering. Det

återstår dock att visa detta empiriskt. Viktigt att komina ihåg med ledning av

studier genomförda bl a inom processindustin ar att titta på vilka funktioner

som automatiseras .

h) Utifrån de intervjuer som gjorts med lokförare ser de flesta sin yrkesroll

hotad om automatiseringen av deras arbetsuppgifter ökar. Många svar i den enkät

som distribuerats skulle också kunna tolkas i den riktningen. Dessa farhågor

överskuggas dock av de många positiva effekterna med ett hyttsignaleringssystem.

Den risk som finns för att lokföraren blir helt överflödig får inte övervarde-

ras. Dels kommer ett helautomatiskt tågsystem vara förenat med höga kostnader

och dessutom fyller en förare en viktig funktion som trygghetsfaktor för resenä-

rerna. Att döma av de helautomatiska spårburna trafiksystem som existerar idag

så kan en förare i flera avseende köra battre (agera korrekt i unika situa-

tioner, som det saknas algoritmer för i mjukvaran, köra mer driftekonomiskt

under förutsättning att tillräcklig feedback ges, köra mer komfortabelt etc) än

den s k autopiloten. Den förändrade yrkesrollen k_an_ innebära ett mer delat an-

svar mellan lokförare och fjärrtågklarerare för varje enskild tågrörelse.i )

Genom en mer fulldödig information om var man befinner sig och banans utformning

(profil, linjeföring, plankorsningar, hastighetsnedsättningar etc.) kan sanno-

likt en ökad upplevelse av kontroll av körningen åstadkommas. Linj ekännedomen är

mycket viktig vid dåliga väderleksförhållanden, men vid extremt dåliga väderlek-

sförhållanden är man inte mycket hjälpt av linjekánnedomen, vilket innebar att
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ett hyttninsignaleringssystem mer kpmmer till sin rätt. Genom presentation av

mer information om exempelvis lok- och vagnar (aktuell statusbeskrivning), skul-

le ett ökat intresse för körningen i sig eventuellt kunna upparbetas. Genom kun-

skaper föds intresse och engagemang. En förändrad lokförarroll som kan bli följ-

den av enökad automatisering kan innefatta både positiva ochnegativa aspekter.

Nedan följer några av de viktigaste FoU-behoven, som identifierats inom ramen

för föreliggande projekt.

1. Specificering av ett nytt signalsystem.

2. Specificering av ett nytt tagledningssystem, vilket hänger intimt samman med

punkt 1.

3. Utveckling av lokförarnas arbetsmiljö.

4. Simulatorstudier för att vetenskapligt testa olika förslag till lösningar av

informationsproblematiken via modern presentationsteknik.

5. Utveckling av säkerhetsmedvetande bland SJ's och Banverkets olika pesonalka-

tegorier.

6. Utveckling av fortbildningprogram avsett för personal i såkerhetstjánst.
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Lokförarenkät

. c I a . i a

. Antai som iokförare?
16 år eller fier

CI

iS-ISår

U

iO-iZár

U

7-9 år

0

4-6år

CI

år eller färre

EI

. Stationeringsort? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . , . . . . . . . . . . . . . . . . . , . , .

Vilka fordon har Du kört under det senaste året?

. Rc" T- X- Y- ria- D- Annat?

0 D D D U U U

. Hur upplever Du Din arbetssituation?

mycket negativ varken negativ positiv mycket positiv
negativ eiier positiv

:3 D D [i i]

"-Jad bästa i Din arbetssituation? . . . . . . . . , . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. Vad är det sämsta Din arbetssituation? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . _ . . _ . .

Ange om det är någbt i Din arbetssituation som Du skuiie viija andra-på?

'Vad i så fait? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..

.. Vad har ATC-systemet betytt för Dig när det gäller:9

Kontroll av körningen?

Uppmärksamhet under körning?

Ar etstillfredstöllelse?

Trötthet under körning?

Trötthet efter körning?

i i.2.: Hur .är det att Köra sträckor utan ATC jämfört med ATC'-strar:k0r'/

*ryggnet under körning?

minskad oförändrad ökad

. . n . . , _ _ , , . . . . . . . . . . . u . . c . .



l *. l-l'r Du råkat ut .for någon olycka av följande alag'?l 2 (

'laåijl.r.:: llisi0n Ursrfrinrj Plankoraningsolvcka Självmo'rdara Växlingsolvoka Annat . i ..C.

L)

l2 ATC-systemets funktion vid vänta stopp: Bromsar Du;

U före första tonvarningen (bli nkning från ATC)?

U mellan den första och andra tonvarningen?

U efter andra tonvarnjngen?

l3. Hur ofta får Du nödbroms på grund av ett ATC-ingripano ?
varje .dag varjevecka varje månad varje halvår varje år

U 0 G 0 35-'
i "l A P,§'^ 0 '.x'AJ- \.\ .-. .-2 '|' \ .LL '-^ -sl' o 0:-'lur oita lar Do O! mal ams ;M grund av en. .A l vinos mande:1%. l

' _ 6 A 4 . a .v a . '...

var) marina varje naiva.

D i] D

varêa :år
0 I; O. 4,. .\,' \ Ivarje ;Jag vai je vecka

U U

25 riur oi'ia råkar Du ut ör bal
dag varje vecka varje månad var-ja halvår varje år

D D D i:) D

f 0 i I 0 I i i I 0 i 0 l '- D I 0 c I l I C i I v O I I O l D g I I i O O l O I I U I l 5 I l l l l I I I O

o 0 i . n v | n u I a a . o I c c g o - v n c 0 o o c o I O o o o 0 0 o a i I I 0 n I a l 0 I i i o c l I i r a

'17. Hur ofta får Du andra felindikationer?
varje dag varje vecka varje månad varje halvår varje år

D D D El D

18. Har Du .att avvikande information i ATC--pane en jämfört
optiska signalbilden, vilken inte förklaras i Säo, bilaga 4?

2 så i al i ?
varje dag varje vecka varje månad varje halvår

D U U D 0

?1.7.2. Har Du haft några övriga problem av något 'slag med ATCn'? . .

4 c . - . . o . . . . . .:så fall vilka? . . . . . . . , . ..

'7 D' i] U E] i]

0 l l i i

varje är

aldrig

a]

I 4 v
._1 , nal"

kulig.. HJ

aldrig

D

0 0 - g . u . -

I o i I 0 r c I

I 0 I 0 c t 0 c

aldrig

0

med den

aldrig

D



'20. Har den ATC-um?icimng/information Du fått varit?
'ra i-.aivbra Dålig Ingen uppfattning

U U 0

cn
C
D

'2 i. Har Du behov av repetitionsutbiidning på ATC-systemet?
:Ja . Nej

.0 D

22. Är* det något i ATC-panelen som Du skulle vilja för-ändra?
Utformning 'Piacering

ATinanei? D . . . . . . . . . . . . . D . . . . . . . . . . .

Försignaisindikator'? U . . . . . . . . . . . . . U . . . . . . . . . . .

Huvudindikator? 0 . . . . . . . . . . . , . D . . . . . . . . . . .

Annat? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . U . . . . . . . . . . . . . U . ' . . . . . . . . .

Ii'itêiiå U ' I

23. något. i instrumenteringen i övrigt som Du :si-:uiie viija andra på?
' Lif_ :3'3 Zi'.751{'§i'.§.:1

Has.:ighetssmätara?i U . . . . . . . . . . . U . . . L . . .

Brpmsreçziega? U . . . . . . . . . . - 'i . . . . . . . . . . -.

Fådnsgeregiage? U . . . . . . . . . . . .i . . . . . .

Trafikradio? ' U . . . . . . . .. U . . . . . . ..

Knapp för tidbromsventii? U . . . . . . . . . . . U . . . . . . . . .

Knapp för driftbromsventii'? U . . . . . . . . . . . U . . . . . . '. . . . .

instrumentpeiysning? U . . . . . . . . . . . U . . . . . . .

Annat? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . U . . . . . . . . . . . U . . . . . .i . . . - .

Wifi-tå U

'.24 det. något övrigt i förarmiijön som Du skulle vi ija ändra på?
u a o n c u u a 0 b . a . . . s a n n a l c c 0 o . n o a 0 v n u a n c n 0 0 o a . . u o a c a c . 0 a n o I a I n I I n o

c a . c a c u a a u o - o . . u o o o n c o g a 0 a c . o . a 0 a u - ø p v i b a a I 0 i 0 a u u o a 0 . c i i

n 4 a . o . . - . g . . . u . . . . g . n . 0 o u c o c n n o a n . o o a - - . n o l I - I

'LT-35. .'r-:zr Du andra synpunkter på ?Lärarens möjligheter att rätt uppfatta-
infi_..rmation i allmänhet och .ATC-information isynnerhet'?. .

a - . n a



Fråga Svarsfördelning

2.Yrkesår %

- 3 år 12.0

4 - 6 år 16.2

'7 - 9 år 34.6

10 -12 år 19.2

13 -15 år 10.2

16 - 7.8

5. Upplevelse av %

arbetssituation

mycket negativ 1.4

negativ 10.3

varken positiv eller negativ32. O

positiv 51.2

mycket positiv 4.8

Fråga 9 i enkäten:

1) Kontroll av körning x

minskad 1 0 . 1

oförändrad 5 6 . 1

ökad 33 . 8

b) Trygghet under %

körning

minskad o . 6

oförändrad 9 . 3

ökad 9 o . 1

 



c) Uppmärksamhet

4)

9)

f)

i)

under körning

minskad

oförändrad

ökad

Arbetstillfreds-

ställelse

minskad

oförändrad

ökad

Trötthet

under körning

minskad

oförändrad

ökad

Trötthet

efter körning

minskad

oförändrad

ökad

Fråga 11 i enkäten:

Tågkollision

ja

nej

18.7

73.8

7.5

11.8

58.5

29.7

12.2

76.3

11.5

16.8

78.3

4.7

3.9

96.1



b)

c)

d)

6)

f)

12.

Urspáring

ja

nej

Plankorsnings-

olycka

ja

nej

Självmördare

ja

nej

Växlinqsolycka

ja

nej

Annan typ av

olycka

ja

nej

Inbromsnings-

beteende vid

vänta stopp

före första tonvarningen

mellan 1:a och 2:a

efter andra tonvarningen

33.3

66.7

20.9

79.1

15.7

84.3

15.5

84.5

15.2

84.8

91.5

8.0

0.2



13. ATC-nödbroms

varje dag

varje vecka

varje månad

varje halvår

varje är

aldrig

14.ATc-driftbroms

15.

17.

varje dag

varje vecka

varje månad

varje halvår

varje är

aldrig

Balisfal

varje dag

varje vecka

varje månad

varje halvâr

varje år

aldrig

övriga folindik.

varje dag

varje vecka

varje månad

varje halvår

varje år

aldrig

0.4

1.0

8.3

28.7

39.4

22.2

1.1

9.7

38.1

32.1

15.3

3.7

1.9

17.9

50.5

25.3

4.1

0.3

0.4

5.0

18.8

34.7

22.4

18.7



20.ATC-utbildning %

bra 42.0

halubra 43.6

dålig 7.9

ingen uppfattning 6.2

Fråga 22 i enkäten:

a) ATC-panel %

inget 90.7

utformning 6.3

placering 2.6

utformning och placering 0.4

b) Försignalsindikatar %

inget 85.0

utformning 11.7

placering 1.8

utformning och placering 1.5

c) Huvudindikator %

inget 88.7

utformning 8.7

placering 1.7

utformning och placering 1.0

d) Annan ATC-ut: %

inget 70.4

utformning 24.3

placering 4.0

utformning och placering 1.3



Fråga 33 i enkäten:

a) Hastighetsmätare

b)

6)

d)

0)

inget

utformning

placering

utformning och placering

Bromsreglage

inget

utformning

placering

utformning och placering

Pådragsreglage

inget

utformning

placering

utformning och placering

Trafikradio

inget

utformning

placering

utformning och placering

Knapp.för

tidbromsventil

inget

utformning

placering

utformning och placering

68.0
25.0
2.4
4.;

91.7

4.6

2.0

1.7

94.1

3.7

1.1

1.1

76.2

18.2

3.6

2.0

94.8

2.5

1.9

0.8



f)

i)

h)

Knapp för

driftsbromsventil

inget

utformning

placering

utformning och placering

Instrument-

belysning

inget

utformning

placering

utformning och placering

Annan instrumen-

tering

inget

utformning

placering

utformning och placering

97.9

0.7

1.0

0.4

78.8

18.4

1.3

1.5

84.3

10.1

4.1

1.6



Kjell Ohlsson 1989- 10-07' SÅ 89-0815/0002, 0600

Utlåtande om förslag till optisk hastighetssignalering

På uppdrag av trafiksäkerhetschef Allan Bernardh vid SJ har undertecknad i det följande kort
kommenterat det förslag om optisk hastighetssignalering som utformats av Jan Trankell och
Björn Kenneryd inom lokområde Hagalund.

Inledningsvis bör förslagsställarna krediteras för ett mycket ambitiöst förslag till en optisk
hastighetssignalering, vars motsvarighet inte finns vid någon järnvägsförvaltning idag såvitt
jag känner till.

Förslaget avviker markant från det relativt enkla optiska signalsystem som idag används i
svensk järnvägstrafik och vars uppbyggnad man bl a kan spåra till det nordtyska
signalsystemet. Karaktäristiskt för detta är att utöver den rena hastighetsinformationen ges
också annan information, som delvis ger föraren möjligheter till bättre framförhållning och en
bättre uppfattning om eventuella orsaker till de aktuella signalbilderna. En motsatt filosofi när
det gäller signalering utvecklades exempelvis i Bayern, där enbart hastighetssignalering ansågs
vara nödvändig för lokförarna för att säkerställa en trygg körning.

Föreliggande förslag är mycket mer än en enkel hastighetssignalering och fastmer till stora
delar* ett komplett signalsystem. Förslaget medför genomgripande förändringar av såväl det
optiska signalsystemet som det oundgängliga ATC-systemet.

De allmänna synpunkter som kan ges till förslagen om optisk hastighetssignalering gäller bl a;
a) vilken information som skall meddelas via optiska signaler (1. Vilken information är

nödvändig från säkerhetssynpunkt? 2. Vilken information är önskvärd från
trafikteknisk synpunkt? Vilken information är önskvärd från driftsekonomisk
synpunkt etc?)

b) hur relevant information skall skiljas från mindre viktig information.
0) om information skall presenteras i en direkt form (ex siffror, text) eller i en symbolisk

form? .
d) i vilken symbolisk form den viktiga informationen skall presenteras.
e) vilken teknik som skall utnyttjas för den optiska hastighetssignaleringen.
f) hur tavlornas design bör utformas för att på bästa möjliga sätt vara anpassade till

människans varseblivningsförmåga (ex vis vilken bakgrundsfärg bör väljas för att på bästa
sätt ge en kontrasteffekt i förhållande till de signalfärger som valts, på vilka avstånd från
spåret tavlorna bör placeras och vilken vinkel till spåret/järnvägsfordonet tavlorna bör
ha)

g) vilka installationskostnader som är förenade med ett förändrat signalsystem.

h) vilka underhållskostnader som är förenade med ett förändrat signalsystem.
i) vilken teknisk reliabilitet systemet har.
i) i vilka driftmiljöer signalsystemet är tänkt att implementeras.
k) vilka utbildningsinsatser som krävs för att till fullo behärska ett nytt signalsystem.
i) vilka möjligheter till dynamiska förändringar som systemet tillåter.

Nedan följer några av de synpunkter jag har på de listade faktorer som man bör beakta vid en
utvärdering av ett nytt signalsystem (listan gör inga anspråk på att vara komplett i något
avseende):



a) Den information som från säkerhetssynpunkt bedöms vara absolut nödvändig är
hastighetsinformation. Min uppfattning är att denna information kan med större fördel ges i
form av hyttsignalering både vad gäller möjligheter att uppfatta signalerna och vad gäller
ekonomi. Utöver hastighetsinformationen ser jag klara fördelar med annan information som
underlättar tågets/järnvägsfordonets framförande (mindre trafikstörningar), leder till bättre .
driftsekonomi, leder till större upplevelse av kontroll etc. Men ånyo anser jag att även denna
"tilläggsinformation" med större fördel kan presenteras via hyttsignalering. Eftersom många
aspekter kan framföras angående relevansen av viss typ av information skall jag inte uppehålla
mig längre vid denna fråga. F rågeställningarna som här antytts rör dessutom i högsta grad
trafikpolitiska ställningstaganden som går utanför mitt kompetensområde.

b) Risken är uppenbar att svårigheten att särskilja relevant från mindre relevant information

ökar med ökat antal signaler. Det nya förslaget innebär både en markant ökning i antalet
signaler, men framför allt en ökning i komplexitetsgraden. Utifrån forskning som jag själv
bedrivit kring liknande frågeställning ställer jag mig tveksam till förslaget i sin nuvarande
utformning. Å ena sidan är lokförarna betjänta av informationsredundans, men å andra sidan är
risken uppenbar i signaltäta områden typ Stockholm, att man råkar ut för ett svårhanterligt
informationsöverflöd. Erfarenhetsmässigt vet vi exempelvis att yngre förare har lättare att
hantera ett informationsöverflöd än äldre förare.

c) Generellt finns flera fördelar med att presentera information direkt i klartext och om
möjligt även i analog form jämfört med att presentera information i symbolisk form. (Om
symbolisk information måste användas så möjliggör dagens teknik att denna presenteras i
identisk form på en display i förarhytten). Möjligheterna till feltolkningar är exempelvis
mindre. Reaktionstiderna kan vara kortare om informationsmängden är liten osv.

d) Om information av något skäl måste presenteras i symbolisk form så är en hög intensitet i
signalen att föredra framför en låg (detta för att underlätta upptäckt av förändringar i
signalbilden). Signalens (tavlans) storlek bör också anta ett så gynnsamt värde som möjligt
(Stor). Detta är bl beroende av siktvinkel, avstånd till signalen, bakgrund, ljusförhållande,
färg etc. i det förslag som föreligger används följande informationsbärare;

typ av signaltavla
signaltavlans placering utmed spåret
respektive signals placering på tavlan
signalernas inbördes relationer på tavlan
signalens layout (rund, rektangulär, chevronformad, streck, etc)
färgsymbolik
blinkningar
duration (tidsmässig utsträckning)
siffror respektive ljussignaler ger båda optiska hastighetsbesked?

O
Q
N
Q
W
P
F
N
N
f

Ovanstående uppräkning visar något av komplexiteten i förslaget. Risken är uppenbar att viktig
information kommer att drunkna i mängden alternativa (komplexa) signalbilder. Om man
eftersträvar att en viss signal skall uppmärksammas är en snabb blinkningsfrekvens att
föredra framför en långsam. Att uppmärksamma en signal är dessvärre inte alltid detsamma som
att kunna avläsa signalen bra (dvs god läsbarhet), och heller inte liktydigt med att rätt förstå
informationen.

Signalernas storlek är inte angiven i förslaget, men för att kunna uppfattas i tillräckligt god tid
i exempelvis 200 km/tim torde signaltavlornas storlek bli betydande.



Mängden och komplexiteten i signalerna ökar sannolikheten för att förarna påverkas negativt av
distraktorer i omgivningen.

Att presentera siffror med s k LED-symboler kan vara vanskligt i starkt solljus. Att indikera
exempelvis tillåtna växlingsrörelser med hjälp av lutande streck (2) kan innebära en
förväxlingsrisk, som dock inte behöver ha en säkerhetsnedsättande effekt. En fördel med dessa .
streck skulle vara att ge lokföraren större möjlighet att se den utlagda tågvägen.

Vad beträffar färgvalet så följer detta i stort konventioner inom området, men dessa
konventioner är i allmänhet inte de optimala från varseblivningssynpunkt. Det röda skenet
uppfattas exempelvis olika beroende vilken bakgrund man har till signalen. Färgkonstansen dvs

förmågan att uppfatta en färg som en och samma oberoende av belysningsförhållanden varierar
m a 0. Det gula skenet är exempelvis känsligt för infallande solljus. Ur
uppmärksamhetssynvinkel kan konstateras att ett fysiologiskt färgoptimum ligger mer åt det
blå i färgspektrat. En röd signal mot en svart bakgrund (grå) är långt ifrån en idealisk
kombination. Universiella socialt betingade konventioner gör dock att man håller fast vid den
röda färgen som stoppsignal. En maximal färgkontrast önskas från uppmärksamhetssynpunkt.
(Detta fenomen skulle inte på samma sätt vara tillämpbart vid hyttsignalering under iaktagande
av en signal/information under längre tid på en display).

e) Fiberoptiken tillåter en ökad signalöverföringshastighet och avsevärt större signalkapacitet

än vad det nuvarande systemet tillåter. Att eliminera transienter i detta system torde dock vara
svårare, liksom felsökning. LED-tekniken utvecklas fortfarande med bättre upplösningsgrad och
färgval i sikte.

f) I ett estetiskt perspektiv har jag inga invändningar mot de föreslagna tavlorna. Tvärtom är
de mycket tilltalande jämfört med de nuvarande. Någon optimal design ur uppmärksamhets-
synvinkel är svår att fastställa. Skydd för solbländning bör finnas. En relativt stor bakgrund på
tavlan emiminerar risken för missade eller feltolkade signaler till följd av ogynnsamma
kontrasteffekter eller bländningsfenomén. Enkelhet i designen är att föredra framför
komplexitet. Viktiga signaler bör ges ett större utrymme än mindre viktiga. intensiteten i de
viktiga signalerna bör vara högre än i de mindre viktiga.

g) Utan att ha något underlag för installationskostnaderna, så torde motsvarande signalering
med identiska funktioner vara möjlig att presentera i lokförarhytten till en avsevärt lägre
kostnad.

h) Den föreslagna tekniken kommer sannolikt inte att vara billigare att underhålla än
nuvarande system med tanke på det ökade antalet signaler. I jämförelse med dagens teknik
ställer den föreslagna tekniken också krav på en annan sorts kompetens hos signalreparatörer.

i) Eftersom specifik information saknas om tekniken är reliabiliteten svårbedömd, men
principiellt kan anföras att ju mer avancerad teknik, desto större risker för
informationsbortfall (detta gäller i högsta grad också den förordade hyttsignaleringen).

j) Föreliggande signalsystem lämpar sig mer för måttliga hastigheter än för höghastighetståg. I
framtiden kommer sannolikt kraven på höjda hastigheter överlag om järnvägstrafiken utvecklas
som den alltid gjort hitintills, dvs följt internationella trender. Min uppfattning härvidlag är
att i och med ökade krav på höjda hastigheter bör man succesivt överväga övergång till
hyttsignalering. Detta sagt på basis av säkerhetsstudier gjorda bl a i Västtyskland. Det är inga
tillfälligheter som gjort att man övergått till hyttsignalering i de franska och japanska
snabbtågen. En bidragande orsak till detta har varit lokförarnas svårigheter att rätt uppfatta
och tolka information i höga hastigheter och i besvärliga väderleksförhållanden -regn, snö och
dimma, samt i mörker.



k) Komplexiteten i det föreslagna signalsystemet skulle fordra betydande utbildningsinsatser
för lokförare, klarerare och signalprojektörer/reparatörer. Logiken i de signalbilder som
föreslås finns, men detta innebär inte att de är lätta att omedelbart förstå för alla.

l) Det föreslagna signalsystemet medger en hög grad av flexibilitet i signaleringen och .
dynamiska händelseförlopp kan snabbt åskådliggöras för lokföraren, som i större utsträckning
än f n kommer att hålla sig informerad om vad som händer. ATC-informationen blir sannolikt
mer lättförståelig och hela trafiksystemet "öppnare". Detta är förslagets stora förtjänst! Det
finns enskilda komponenter som jag med min begränsade kunskap om järnvägstrafik finner
tilltalande. De föreslagna "huvudvägsignalbilderna" ger bättre (mer differentierad) och
entydigare information till föraren. Även mer differentierade hastighetsbesked i försignalerna
är tilltalande. Tågvägsmarkörerna indikerar på ett enkelt sätt tågets omedelbara tågväg. Den
differentierade tågslagssignaleringen finner jag principiellt tilltalande. Gemensamt för dessa
förbättringar är att de i första hand medger en bättre tågforing snarare än att de direkt
förbättrar trafiksäkerheten.

Sammanfattningsvis måste jag tyvärr på basis av den forskning som gjorts
kring människans förmåga att uppfatta och behandla information förkasta
förslaget i sin nuvarande utformning. Detta sagt utan att i detalj gå in på enskilda
komponenter i förslaget. Mina kritiska kommentarer bör inte uppfattas som ett fullständigt
förkastande av de idéer som framförts. Min uppfattning är att en förändring av ett signalsystem
(vilket av flera skäl kan vara 0
efogat inom en snar framtid för Sd's del) bör företas i nära samarbete med forskare och den
personal som kommer att använda systemet. Det är också min privata åsikt att
förslagsställarnas kreativitet och engagemang bör premieras och tillvaratas inom företaget.

l tjänsten,

Kjell Ohlsson




