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FÖRORD

Denna rapport utgör slutredovisning av ett projekt som VTI och Herrbeta Järnvägskonsult

utfört på uppdrag av Järnvägsinspektionen. Initiativtagare till projektet har varit Dick

Ivarsson vid Järnvägsinspektionen, och uppdragsgivarens representant som på nära håll följt

projektet under genomförandet har varit John Åke Halldén. Rapporten har skrivits

gemensamt av Erik Lindberg, som varit VTI:s projektledare, och Sven Fredén, Herrbeta

Järnvägskonsult. Båda författarna har medverkat i rapportens samtliga kapitel, men den

förste kan sägas bära huvudansvaret för kapitlen 2, 4, 6 och 7 medan den andre bär

huvudansvaret för kapitel 5. Kapitel 1 och 3 har skrivits gemensamt och till lika stora delar

av båda författarna. Hela rapporten har också skrivits i nära samarbete med uppdragsgivaren.

Innehållsmässigt har projektet haft nära anknytning till det temaprogram med titeln samspel

människa teknik inom jämvägsområdet som bedrivs vid VTI med finansiering från

Kommunikationsforskningsberedningen (KFB). Detta temaprogram har också finansierat

VTI:s deltagande i det möte i Malmköping våren 1994 som kan sägas ha utgjort upptakten

till projektet.

Projektarbetet har genomförts i samarbete med olika verksamhetsutövare inom svensk

spårvagnstrafik, vilka representerats av följ ande kontaktpersoner:

Åke Nygren, Göteborgs Spårvägar AB

Bengt Lindblad, Göteborgs kommun, Trafikkontoret

Bror Moqvist, Näckrosbuss AB, Norrköping

Jan Zetterberg, Norrköpings kommun, Tekniska nämnden

Tommy Bäckström, AB Storstockholms Lokaltrafik

Sture Sabel, AB Stockholms Spårvägar

Vi vill rikta ett varmt tack till dessa kontaktpersoner samt till alla övriga vid Göteborgs

Spårvägar, Trafikkontoret i Göteborg, Näckrosbuss, SL, Järnvägsinspektionen och VTI som

på olika sätt engagerat sig i projektet. Utan deras helhjärtade stöd och värdefulla synpunkter

hade projektet knappast varit möjligt att genomföra, och denna rapport hade med säkerhet

inte sett ut på det sätt som till slut blev fallet. Vi vill även tacka fotograf Christer Tonström,



Mediabild, Linköping, samt de förare/instruktionsförare som medverkat vid de videofilm-

ningar av spårvagnslinjer som ingått i projektet.

Linköping i november 1995

Erik Lindberg och Sven Fredén

Järnvägsinspektionens förord

Denna rapport utgör inte enbart slutredovisning av detta projekt. Den är också start för

fortsättningen av arbetet med att ytterligare utveckla hjälpmedlen för riskhantering och

riskanalys. Fortsättningen kommer att, som diskuterats vid projektmötena, genomföras i nära

kontakt med verksamhetsutövarna. Detta är naturligt eftersom ytterligare arbeten dels måste

ansluta till rapporten men också ha tillgång till information om hur dess idéer rörande

riskhantering kunnat användas av verksamhetsutövarna.Vad har varit användbart och på

vilket sätt? Vilka förbättringar kan urskiljas? Vilka frågor saknas i rapporten? Järnvägs-

inspektionen kommer att försöka ha den dialog med verksamhetsutövarna som krävs för att

det material om riskhantering, som denna rapport är första delen av, även i framtiden

upplevs som bra hjälpmedel för att förbättra verksamheten.

Borlänge i november 1995

John Åke Halldén



INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Sammanfattning

1 Inledning

1.1 Bakgrund och syfte

1.2 Spårvagnstrafik i Sverige

1.3 Insamling av bakgrundsmaterial

1.4 Risk, riskanalyser och riskhantering

2 Informationsinhämtande och fördelning av resurser

3 Avvikelsehantering

3.1 Begreppet avvikelse

3.2 Avvikelserapportering

4 Registrering av personskador

4.1 Klassificering av personskador

4.2 Ett samfnanfattande skademått

5 Sällsynta, svåra olyckor

5.1 Vad menar vi med sällsynta och svåra olyckor

5.2 Identifiering av möjliga svåra olyckor

5.3 Exempel på händelseförlopp som kan resultera i svåra olyckor

5.4 Värdering av svåra olyckor

6 Sökandet efter riskreducerande åtgärder

6.1 Frågeställningar om olycksorsaker

6.2 Skadelindrande åtgärder

Sid

A
M
P
-
H

10

10

13

15

15

17

21

21

22

24

29

31

31

35



7

7.1

7.2

7.3

7.4

7.5

7.6

7.7

7.8

7.9

8

Bilaga 1:

Spårvagnstrafikens vardagsrisker

Händelsedokumentation

Kollisioner med vägfordon

Kollisioner med oskyddad trafikant

Fall i vagn

Fall vid på- och avstigning

Klämd i dörr

Urspåring

Kollision mellan spårvagnar

Övriga händelser

Litteraturförteckning

Spårvagnshändelser 1993 och 1994

37

37

39

49

52

52

53

54

55

56



RISKHANTERING INOM SVENSK SPÄRVAGNSTRAFIK

av Erik Lindberg1 och Sven Fredénz

lStatens väg- och transportforskningsinstitut (VTI), Linköping

2Herrbeta Järnvägskonsult, Linghem

SAMMANFATTNING

Här redovisat arbete har genomförts på uppdrag av Järnvägsinspektionen och syftar till att

vara ett stöd vid spårvägsföretagens identifiering, analys och åtgärdande av trafiksäkerhets

brister.

Kommersiell (icke museal) spårvägstrafik bedrivs i tre av Sveriges städer; i ordning efter

trafikens omfattning: Göteborg (ett system), Norrköping (ett system) och Stockholm (tre

system). Trafikarbetet uppgår totalt till ca 9,6 miljoner tågkm (varav Göteborg svarar för

drygt 80 %) och transportarbetet till drygt 300 miljoner personkm.

Arbetet har inletts med en insamling av olycksmaterial (huvudsakligen omfattande åren 1993

och 1994; redovisas kortfattat i en bilaga till rapporten), intervjuer med säkerhetsansvariga

m fl vid företagen samt videofilmning av samtliga spårvägslinjer. Eftersom linjernas

karaktär skiljer sig åt kommer även olycksmönstret att vara olika. Göteborg och Norrköping

har båda trafik såväl i gatumiljö blandad med övrig trafik, i gatumiljö med reserverat körfält

mer eller mindre hårt avgränsat från övrig trafik samt på egen banvall. Deras

olycksmönster är också likartade; många kollisioner med bilar, ett antal med oskyddade

trafikanter samt ett antal händelser där passagerare fallit inne i vagnen eller fallit vid på- eller

avstigning. Stockholm har som nämnts tre spårvägslinjer; Djurgårdslinjen, Nockebybanan

och Lidingöbanan. Den sistnämnda har järnvägskaraktär med egen banvall, till största delen

enkelspår med mötesspår, ATC och signalskyddade plankorsningar. Djurgårdslinjen har

ungefär samma olycksbild som Göteborg och Norrköping'(dock förekommer ej olyckstypen

fall i vagn) medan Nockebybanan huvudsakligen har ett antal kollisioner på plankorsningar

och Lidingöbanan i stort sett är Olycksfri.



II

I det olycksförebyggande arbetet är inte bara analys av inträffade olyckor ett viktigt redskap

utan även registrering och analys av sådana avvikelser från normala processer och

förhållanden som kan leda till ökad risk. Detta förutsätter ändamålsenliga inrapporterings-

rutiner, en företagskultur som uppmuntrar inrapportering även av egna misstag samt att

företaget har resurser och kompetens för att kunna utvärdera de inkomna rapporterna och

omsätta demi risksänkande åtgärder.

Utöver vardagsolyckor finns det alltid en viss, låg sannolikhet för att det skall inträffa en

svår olycka med flera döda och skadade. En sådan olycka kan antingen utgöras av en sällsynt

händelse som med nödvändighet leder till mycket allvarliga konsekvenser eller av en

vardaglig, i allmänhet inte särskilt allvarlig, olyckshändelse där ett antal speciella

omständigheter ledde till att olyckans konsekvenser blev mycket svåra. Dessa svåra olyckor

kan inte förutsägas utifrån olycksstatistik eftersom de är sällsynta och oftast har ett unikt

förlopp. Identifiering av sådana händelseförlopp, som skulle kunna leda till svåra följder, är

en mycket viktigt del av riskhanteringen och sker till stor del med hjälp av avvikelseanalys.

För att kunna prioritera insatserna i olycksförebyggande syfte och för att kunna utvärdera

effekten av olika åtgärder är någon form av skademått nödvändigt. Eftersom personskador

nästan alltid utgör den allvarligaste följden av en spårvagnsolycka är det viktigt att ha ett

kvantitativt mått på dessa. Här föreslås ett index som väsentligen bygger på den medicinska

AIS skalan. Som underlag förutsättes att föraren (eller den som rapporterar olyckan) gör

bedömningen med avseende på de lindrigaste skadorna (där de skadade inte uppsöker

sjukhus) medan index för övriga skadade erhålles från sjukhusen.

Risk kan reduceras antingen genom åtgärder som minskar sannolikheten för olyckshändelser

eller genom åtgärder som minskar olyckshändelsemas konsekvenser. Förutsättningen för att

dessa åtgärder skall bli kostnadseffektiva är en mycket god kunskap om spårvägens teknik

och trafikeringsprocess samt en systematisk och professionell riskhantering där analys av

olyckor och avvikelser utgör en väsentlig ingrediens. Tänkbara orsaker till olyckor återfinns

bland såväl tekniska (fordon, signaler etc), organisatoriska (regler, utbildning etc),

omgivningsrelaterade (trafikmiljö, sikt etc) som förarrelaterade (kunskaper, uppmärksamhet

etc) faktorer. Ofta står olycksorsaken dessutom att finna i ett mer eller mindre komplicerat

samspel mellan dessa typer av faktorer. Det är viktigt att söka en så fullständig bild som

möjligt över olyckans uppkomstsätt och förutsättningar och inte nöja sig med att konstatera



IH

att t ex ett handhavandefel varit den direkta orsaken. Ett delproblem är att utforma

rapportblanketterna så att de omfattar så mycket relevant information som möjligt samtidigt

som ifyllandet inte får innebära en orimligt komplicerad uppgift i en stressad situation efter

en olycka eller ett allvarligt tillbud.

I många fall kan det vara mest kostnadseffektivt att i första hand minska risken genom att

vidtaga åtgärder som minskar olyckans konsekvenser. Som exempel på dylika åtgärder kan

nämnas plåtar som täcker öppningar vid boggier för att hindra fotgängare att falla in under

vagnen, placering av handtag och stolpar i vagnen för att minska skador vid en häftig

inbromsning och utformning av vagnens front för att minska skador vid kollision med

personbilar.

Rapporten avslutas med en genomgång av spårvagnstrafikens vardagsrisker, uppdelade på

rubrikerna Kollisioner med vägfordon, Kollisioner med oskyddad trafikant, Fall i vagn; Fall

vid på- och avstigning, Klämd i dörr, Urspåring, Kollisioner mellan spårvagnar och Övriga

händelser. Under dessa rubriker diskuteras med utgångspunkt från tillgänglig olycksstatistik

och det rapportmaterial som studerats samt intervjuer och videoupptagningar såväl det

typiska olycksförloppet som möjligheter att reducera antalet olyckor och minska deras

konsekvenser.



1 * Inledning

1.1 Bakgrund och syfte

Det projekt som redovisas i denna rapport utgör ett led i Jämvägsinspektionens strävande att

säkerställa att eventuella säkerhetsbrister inom svensk spårvägstrafik tas om hand på ett

tidigt stadium så att olyckor i möjligaste mån kan undvikas. Projektet startade med

ambitionen attta fram underlag för en handbok i riskanalys för spårvägstrafik, eftersom en

sådan handbok bedömdes kunna utgöra ett värdefullt hjälpmedel för verksamhetsutövarnas

internkontroll i säkerhetssammanhang. På ett tämligen tidigt stadium i projektarbetet stod

det dock klart att konventionella riskanalysmetoder torde ha endast begränsad användbarhet i

spårvägssammanhang. Den främsta anledningen till detta är att olycksorsakema inom

spårvagnstrafiken är komplexa och de exakta olycksmekanismema är för det mesta bara

delvis kända (se vidare avsnitt 1.4 nedan). I de fall riskanalysmetoder faktiskt är användbara

är de dessutom ofta en fråga för fordonstillverkaren snarare än för verksamhetsutövaren.

Projektet har därför under arbetets gång vidgats så att istället för att enbart handla om

riskanalys har det till största delen kommit att behandla riskhantering i en vidare bemärkelse

inom spårvagnstrafiken. Detta har också inneburit att denna rapport inte utgör någon

handbok i riskanalys. Istället syftar rapporten till att strukturera och diskutera ett antal olika

aspekter av spårvägens säkerhetsproblematik. Det är vår förhoppning att rapportens innehåll

skall stimulera till diskussioner bland verksamhetsutövarna och att de förslag/idéer som

framförs skall visa sig användbara i det fortsatta säkerhetsarbetet.

1.2 Spårvagnstrafik i Sverige

Spårvagnar i reguljär trafik (museiverksamhet exkluderad) finns idag i tre svenska städer,

Göteborg, Norrköping och Stockholm. Trafiken bedrivs av fyra olika verksamhetsutövare:

Göteborgs Spårvägar AB (GS) med nio spårvagnslinjer, Näckrosbuss (Norrköping) med två

linjer, AB Storstockholms Lokaltrafik (SL) med två linjer samt Stockholms Spårvägar AB



(Djurgårdslinjen). Banhållare är Trafikkontoret i Göteborg, Tekniska nämnden i Norrköping

samt SL Bansystem respektive Stiftelsen Stockholms Museispårvägar i Stockholm.

Det trafikarbete som årligen uträttas med spårvagn i Sverige uppgår sammanlagt till ca 9,6

miljoner tågkm, varav GS svarar för drygt 80 %. Räknar man istället trafikarbetet i vagnkm

eller personkm blir GS dominans ännu tydligare, eftersom trafiken i Göteborg till drygt

hälften bedrivs i form av spårvagnståg. Mätt i personkm uppgår det totala transportarbetet

med spårvagn under ett år till drygt 300 miljoner, varav GS svarar för ungefär 85%. Av det

återstående trafikarbetet svarar Näckrosbuss för ungefär hälften, medan återstoden fördelar

sig på de två trafikutövarna i Stockholm med klar dominans för SL.

Den trafikmiljö som de olika spårvägsföretagen kör i uppvisar betydelsefulla skillnader som

har tydliga effekter på riskbilden när det gäller olika typer av olyckor. De största likheterna

uppvisar Göteborg och Norrköping där trafiken i båda fall bedrivs dels på gatuspår med och

utan kollektivkörfa'lt och dels på särskild banvall. Dessa båda städer uppvisar också en

likartad fördelning mellan olika typer av olyckor där spårvagnar varit inblandade.

De två linjer som trafikeras av SL, Nockebybanan och Lidingöbanan, går praktiskt taget

uteslutande på särskild banvall men har ett tämligen stort antal plankorsningar. De två

linjerna skiljer sig dock åt såtillvida att Nockebybanans korsningar finns i gatumiljö och är

oskyddade, medan Lidingöbanans korsningar i större utsträckning ligger i vägrniljö och är

försedda med samma typ av skyddsanordningar som används vid plankorsningar med

järnväg. Lidingöbanan är också den enda svenska spårvägslinje som är utrustad med ATC.

Djurgårdslinjen, slutligen, skiljer sig från alla övriga linjer genom att trafiken nästan enbart

går i gatuspår (delvis i kollektivkörfält tillsammans med busstrafik). Den skiljer sig också

från övriga linjer genom att trafiken i sin nuvarande form bara är inne på sitt femte år (1995).

1.3 Insamling av bakgrundsmaterial

För projektets genomförande har det varit nödvändigt. att samla in visst bakgrundsmaterial

från verksamhetsutövarna. Under perioden oktober till december 1994 har därför en

datainsamling gjorts vilken omfattat:



0 Ett upptaktsmöte med varje verksamhetsutövare där olika säkerhetsfrågor

diskuterats och behovet av tillgång till olika typer av uppgifter klargjorts.

. En genomgång av förstahandsmaterial i form av förarrapporter rörande olika

typer av spårvägsolyckorl-incidenter (totalt ca 600 st) ca ett år bakåt i tiden

samt av verksamhetsutövarnas egna sammanställningar över inträffade

händelser för ytterligare ett eller flera år.

' Videofilmning av de spårvägslinjer som berörts av projektet (kopior av dessa

filmer har tillställts respektive trafikutövare).

Därutöver har uppgifter om trafikarbetets omfattning inhämtats från respektive verksamhets-

utövare.

Den tidsperiod som omfattats av datainsamlingen är alltför kort för att göra det möjligt att

dra några säkra slutsatser om eventuella skillnader i säkerhetshänseende mellan olika

verksamhetsutövare (men detta har ju inte heller varit syftet med projektet). Vi kan dock

göra ett par observationer för den begränsade tidsperiod som studerats (huvudsakligen åren

1993 94). Den första är att när man tar hänsyn till skillnaderna i trafikarbetets omfattning

verkar det med vissa undantag inte vara några större skillnader mellan olika verksam

hetsutövare beträffande förekomsten av olika händelsetyper (t ex är under den studerade

perioden antalet kollisioner med oskyddad trafikant samt fall i vagn per miljon tågkilometer

ungefär lika stort i Göteborg och Norrköping, se Bilaga 1). Den andra observationen är att

det kan förekomma tämligen stora variationer beträffande förekomsten av olika olyckstyper

mellan två på varandra följande år, särskilt hos de verksamhetsutövare som har det minsta

trafikarbetet, vilket naturligtvis också gör det svårt att jämföra säkerheten hos olika

verksamhetsutövare.

De kanske tydligaste skillnaderna i det begränsade material som studerats gäller

Lidingöbanan som har mycket få olyckor över huvud taget, samt Nockebybanan och

Djurgårdslinjen där antalet kollisioner med motorfordon per miljon tågkilometer är större än

på de övriga linjer som studerats (det skall dock noteras att dessa kollisioner mycket sällan

leder till personskador, se avsnitt 7.2 nedan). På Nockebybanan förefaller ett litet antal



korsningar vara särskilt besvärliga - under januari november -94 svarade de två värst

drabbade korsningarna tillsammans för hela 65 % (13 st) av alla kollisioner med

motorfordon. Djurgårdslinjens trafik går som nämnts nästan uteslutande i gatuspår, vilket

torde vara förklaringen till att kollisioner med motorfordon är relativt sett vanligare än på

övriga håll. Det faktum att förare m fl arbetar på ideell basis under ett begränsat antal dagar

per år tycks inte avspegla sig i någon större skillnad i olycksbilden jämfört med övriga

verksamhetsutövare (detta kanske man inte heller bör förvänta sigeftersom en hel del av

Djurgårdslinjens förare också är yrkesverksamma som spårvagnsförare hos andra

verksamhetsutövare).

1.4 Risk, riskanalyser och riskhantering

Det förekommer ett stort antal olika definitioner av begreppet risk, och begreppet används i

flera olika betydelser både i dagligt tal och i mera tekniska sammanhang. Utan att försöka ge

någon formell definition kommer vi i denna rapport att använda riskbegreppet på det sätt

som är vanligast i riskanalyssammanhang. Detta innebär att vi med risk menar en

sammanvägning av sannolikheten för en olycka samt olyckans konsekvenser (eller

skadeföljderna). Följden av denna användning av riskbegreppet blir att en olyckstyp som är

mycket sällsynt och som kanske aldrig har inträffat (dvs som har mycket låg sannolikhet),

men som kan leda till katastrofala konsekvenser, kan innebära en lika stor risk som en

betydligt vanligare olyckstyp där konsekvenserna av de flesta olyckorna är lindriga (för en

utförligare diskussiOn av riskbegreppet, samt en översiktlig beskrivning av några olika typer

av riskanalysmetoder, hänvisas till Lindberg, Thedéen och Näsman, 1993).

Riskanalys utgör inte som man kanske skulle kunna tro en allmänt vedertagen och generellt

användbar metod för att analysera alla tänkbara typer av risker. För närvarande finns istället

bokstavligen hundratals olika riskanalysmetoder utvecklade. Inom industrin finns flera

mycket sofistikerade och väl beprövade metoder för att genomföra riskanalyser avseende

olika typer av icke önskade händelser, inklusive lågfrekventa händelser och sådana händelser

som kan leda fram till svåra konsekvenser (katastrofer). De flesta av dessa tekniker

förutsätter att det händelseförlopp som eventuellt leder fram till en olycka kan beskrivas i

form av ett antal olika steg och möjliga händelseutvecklingar vilka tillsammans bildar en

trädstruktur. I varje "grenklyka" i denna trädstruktur åsätts de alternativa vägarna (grenarna)



en sannolikhet. På detta sätt kan man skatta sannolikheten även för händelser som aldrig

inträffat och som har mycket låg sannolikhet. Eftersom tekniken dessutom utvecklats för

datoriserade beräkningar är själva beräkningsarbetet inget problem bara man har tillgång till

basdata, d v s sannolikheter för de olika delmomenten.

Inom spårvagnstrafiken kan denna typ av analysteknik möjligen användas på sådana

olycksförlopp som orsakas av rent tekniska fel (felfunktioner, bortfall av funktioner) samt

eventuellt vissa typer av felhandlingar av personer med väl definierade arbetsuppgifter.

Denna typ av metod kan även användas för flertalet av de riskanalyser som berör den

säkerhetsrelevanta funktionen hos spårvagnssystemets olika tekniska delsystem. Ett exempel

är bromssystemen. På moderna spårvagnar förekommer flera olika bromssystem (oftast tre)

som i princip är oberoende av varandra. Samtidigt är de i vissa avseenden elektriskt

förbundna. Detta kan under mycket ogynnsamma förutsättningar, då flera delfunktioner

samtidigt uppvisar fel (eventuellt i kombination med handhavandefel), leda till helt eller

partiellt bromsbortfall. Den analys som behövs för att skatta sannolikheten för denna typ av

fel bör verksamhetsutövaren kräva att spårvagnens tillverkare utför och dokumenterar. En

liknande felanalys bör göras bl a för dörrstängningsmekanismema.

Vid "normala" olyckor i spårvagnstrafiken är antalet faktorer som medverkat i olycks-

förloppet ofta mycket stort och sambanden är ofta mycket komplicerade (vilket gör s k

felträdsanalyser svåra eller omöjliga att använda). Dessutom kan många av de bidragande

olycksorsakerna vara oidentifierbara, och det finns då ingen möjlighet att genomföra en

konventionell riskanalys av det slag som nämnts ovan. Vi kan således konstatera att

riskanalyser av det slag som används inom slutna tekniska system endast torde ha ett

begränsat värde för skattning av sannolikheter för olyckor i spårvagnstrafik och för

bedömning av dessa olyckors konsekvenser. (Detta hindrar dock inte att dessa metoder kan

ha ett betydande pedagogiskt värde när det gäller att strukturera och beskriva riskbilden).

Riskhantering utgör en mycket väsentlig del av det dagliga säkerhetsarbetet hos

verksamhetsutövarna. Den utgör en kontinuerligt pågående process som syftar till att

successivt höja säkerheten (dvs minska riskerna) i spårvagnstrafiken. I riskhanteringen ingår

såväl utredning och uppföljning av inträffade olyckor och incidenter som försök att

identifiera allvarliga typer av olyckor som ännu inte inträffat men som skulle kunna göra det

under extremt olyckliga omständigheter. Riskhanteringen innebär ett ständigt sökande efter



orsakerna till olyckor (inträffade eller möjliga) för att därigenom kunna vidta effektiva

åtgärder för att Öka säkerheten. Eftersom mängden resurser som kan disponeras för

säkerhetshöjande åtgärder är begränsad, är det mycket angeläget att dessa resurser används

så effektivt som möjligt. Den effekt som vidtagna åtgärder haft på säkerhetsnivån måste

därför kontinuerligt utvärderas. Vi kan illustrera huvuddragen i riskhanteringsprocessen med

hjälp av nedanstående figur:

   
Figur 1. Riskhanteringsprocessen

I återstoden av denna rapport behandlas de olika aspekterna av riskhanteringen närmare. Stor

vikt läggs vid att säkerhetsarbetet bedrivs på ett förebyggande sätt och inte enbart innebär att

man reagerar på olyckor som redan inträffat. Kapitel 2 diskuterar fördelningen av resurser

mellan olika delar av riskhanteringen samt behovet av att spårvägsföretaget fungerar som en

lärande organisation . Kapitel 3 ägnas åt att diskutera nyttan av ett väl fungerande system

för rapportering av avvikelser från normaldrift samt möjligheterna att åstadkomma ett

sådant system. I kapitel 4 diskuteras behovet av ett tillförlitligt och fingraderat mått på

personskador för att kunna prioritera och utvärdera olika säkerhetshöjande åtgärder.

Möjligheten att förebygga sällsynta, svåra, olyckor behandlas i kapitel 5. I kapitel 6 förs en

övergripande diskussion om sökandet efter olycksorsaker samt om olika typer av

skadelindrande åtgärder. Denna diskussion konkretiseras därefter i kapitel 7, vilket

innehåller en genomgång av de olyckstyper som tillsammans utgör vad vi skulle kunna kalla

för spårvagnstrafikens vardagsrisker .



2 Informationsinhämtande och fördelning av resurser

Ett centralt tema i denna rapport är att diskutera vad som krävs för att åstadkomma ett så bra

underlag som möjligt när det gäller att fatta beslut om hanteringen av risker i spårvagns

trafiken. Den beslutssituation som verksamhetsutövaren står inför kan schematiskt åskådlig-

göras på följande sätt:
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Figur 2. Resursfördelningsproblemet i riskhanteringen.

Målet för beslutsfattandet kan i detta sammanhang sägas vara att finna och vidta de åtgärder

som ger den bästa effekten (i förhållande till kostnaden för åtgärderna) på skadebilden i

spårvagnstrafiken. För att kunna fatta sådana beslut krävs åtminstone två saker. Det ena är

att man ständigt strävar efter att öka kunskapen om olycksmekanismema för att därigenom

kunna identifiera och bedöma effekterna av olika typer av riskreducerande åtgärder. Det

andra är att man använder ett mått på skadebilden som är så noggrant och tillförlitligt som

möjligt för att prioritera mellan olika olyckstyper samt utvärdera åtgärdernas effekter.



För att få ökad kunskap om olycksmekanismerna (vardagliga såväl som sällsynta) behöver

verksamhetsutövaren fungera som en lärande organisation . Analys av rapporterade olyckor

och avvikelser är en viktig del av kunskapsinhämtandet, men det är också viktigt att

analysresultaten dokumenteras och sprids inom den egna organisationen. Behovet av

fördjupade och systematiska studier för att besvara olika typer av frågeställningar kring

tänkbara olycksorsaker kommer att betonas gång på gång i denna rapport. Sådana studier

förutsätter ofta kunskaper i forskningsmetodik och kan vara tämligen resurskrävande.

Samtliga verksamhetsutövare har dock tillgång till universitet/högskolor på inte alltför stort

avstånd. Det bör vara möjligt att få viktiga frågeställningar belysta i form av uppsatser/exa

mensarbeten inom ämnen som t ex beteendevetenskap/psykologi och trafikteknik med en för

verksamhetsutövaren rimlig kostnad/arbetsinsats.

En annan källa till information är de erfarenheter som andra trafikutövare har när det gäller

olika avvikelser/olyckstyper/olycksmekanismer. En viss försiktighet vid tolkningen av

händelsestatistik från andra verksamhetsutövare kan dock vara på sin plats, åtminstone tills

man tagit reda på om de definierar händelsetyper och för sin statistik på samma sätt som man

själv gör. Mycket av innehållet i denna rapport berör förhållanden och olycksmönster som

kanske i första hand för tankarna till spårvagnstrafiken i Göteborg. Detta är en naturlig följd

av att trafikarbetet är mycket större i Göteborg än hos någon annan svensk verksamhets-

utövare och innebär absolut inget försök att utpeka trafiken i Göteborg som särskilt farlig (i

själva verket, som vi sagt redan i inledningen, så tycks det inte finnas så värst stora

skillnader när det gäller olycksbilden hos olika verksamhetsutövare när man tar hänsyn till

skillnaderna i trafikarbete). Även om de övriga verksamhetsutövarna kan tyckas ha mer att

vinna på att få tillgång till erfarenheter från Göteborg än vice versa, kan det ändå tänkas att

en mindre vanlig olyckstyp eller avvikelse ibland inträffar hos någon av de övriga

verksamhetsutövarna utan att den tidigare förekommit i Göteborg.

I kapitel 4 i denna rapport föreslås ett skadeindex som direkt kan användas som ett

instrument för att styra fördelningen av resurser till olika typer av riskreducerande åtgärder

(jfr figur 2, se även avsnitt 5.4). Jämfört med grövre klassificeringar, som lindrigt och

allvarligt skadade, har det också klara fördelar som effektmått för utvärdering av olika

åtgärder. Man skall dock vara medveten om att den föreslagna skalan, även om den bygger

på en medicinsk förebild, i viss mån är godtycklig. Särskilt påtagligt blir problemet med

skalans utformning när det gäller att göra avvägningar mellan att satsa på att reduCera



vardagsrisker eller att förebygga riktigt svåra olyckor. Hur man väljer att ta hänsyn till den

riskaversion som diskuteras i avsnitt 5.4 kan också ha stor betydelse för vilket resultat man

kommer fram till.

Det kan naturligtvis vara frestande att förenkla den beslutssituation som avbildats i figur 2

genom att koncentrera alla resurser till vardagsolyckoma , eftersom det är dessa olyckor

som är synliga i olycksstatistiken. Avvikelserna har sällan några mätbara konsekvenser,

men (som diskuteras i nästa kapitel) det kan ändå vara ett dyrbart misstag att inte ta tillvara

den information om risker som dessa avvikelser kan innehålla. De sällsynta, svåra olyckorna

kan vara mycket svåra att identifiera/förutse och det kan vara svårt att avgöra om de åtgärder

man eventuellt vidtar mot dem verkligen har någon effekt eftersom resultatet inte kan utläsas

från någon olycksstatistik. Det förfaller dock knappast tillrådligt att låta bli att satsa resurser

på att försöka förebygga denna typ av olyckor. Det är den sällsynta, svåra olyckan som, om

eller när den inträffar, kommer att ha de allvarligaste konsekvenserna inte bara för de direkt

drabbade personerna utan även för verksamhetsutövarens organisation och fortsatta

verksamhet.
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3 Avvikelsehantering

Att utreda inträffade olyckor och försöka besvara olika frågeställningar om tänkbara orsaker

till dessa utgör en stor del av verksamhetsutövarens dagliga riskhantering. Att försöka

identifiera möjliga, svåra olyckor och hitta lämpliga motåtgärder för att förhindra dessa utgör

också en mycket viktig del av riskhanteringen. Det finns dock även en tredje betydelsefull

del när det gäller arbetet med att identifiera och hantera risker i verksamheten. Det är att ta

tillvara de dagliga erfarenheter som görs av förare och andra personalkategorier beträffande

situationer och förhållanden som skulle kunna lett till en olycka om oturen varit framme

eller som på något annat sätt inneburit att driften inte fungerat helt planenligt. Vi kallar

sådana situationer för avvikelser (vi föredrar denna beteckning framför den betydligt

vanligare förekommande termen tillbud , eftersom det senare begreppet automatiskt för

tankarna till en händelse som inneburit nära-svår-olycka ; avvikelse är ett vidare begrepp

som även innefattar andra typer av onormala situationer, se vidare avsnitt 3.1).

De flesta avvikelser leder inte till några direkta kostnader eller skador, och det kan därför

vara frestande att inte bry sig särskilt mycket om dem. Detta kan d0ck vara ett stort och

mycket kostsamt misstag. Det ligger stor sanning i det ibland använda uttrycket:

avvikelserna är olyckornas moder . Genom att ta tillvara den information om möjliga

säkerhetsbrister som vissa avvikelser från normala driftsförhållanden kan ge, kan det ibland

vara möjligt att vidta riskreducerande åtgärder innan det skett någon olycka. Detta är

naturligtvis att föredra framför att vänta tills en eller flera olyckor redan inträffat innan man

gör något. För mera sällsynta typer av olyckor (se kapitel 5) kan det också vara så att man

faktiskt kan få betydligt mera information om riskerna via olika typer av avvikelser än via de

få olyckor som faktiskt inträffar.

3.1 Begreppet avvikelse

Avvikelser från normala driftförhållanden kan ge viktig information om brister i

spårvägssystemet (vilket här betyder spårvägstekniken, spårvägens operatörer, trafiken och

den yttre miljön runt spårvägen och dess operatörer, regelverk samt organisation). För att

kunna utnyttja denna informationskälla behövs ett fungerande rapporteringssystem och en
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metodisk analys av inrapporterade avvikelser. Det är rimligt att i analysen koncentrera

resurserna på sådana avvikelser som kan peka på möjliga, svåra olyckor.

En avvikelse utgör således en indikation på att någonting i systemet inte fungerat som

planerat, oavsett om den som observerat avvikelsen uppfattat att det varit nära olycka eller

inte. Vissa typer av avvikelser är dolda för operatören (det kan vara ett relä som fastnat eller

en växeltunga som slår om under vagnen) och dessa kommer därför inte att kunna

rapporteras. Därutöver finns observerbara och därmed även rapporterbara - avvikelser vilka

kan ge mer eller mindre användbar information. Dessa avvikelser kan tex vara en

indikeringslampa som inte lyser, en broms som tar dåligt eller en förare som inte observerar

en signal. Ett funktionsfel som inträffat i en situation då ingen som helst fara förelåg kan

vara lika viktigt att analysera som ett fel då det "nästan small". En indikeringslampa som helt

oväntat slocknar kan vara orsakad av en helt banal glappkontakt i lamphållaren eller visa på

fel i en viktig reläfunktion. Ett operatörsfel kan bero på okunnighet, missförstånd, ett

otillåtet sätt att ta sig ur en knepig situation eller kanske på att de gällande instruktionerna

blivit orimliga i takt med förändrade trafikeringsförutsättningar eller ändrad teknik.
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Figur 3. Händelsekedjor där avvikelser ingår (högfrekventa händelsekea'jor markeras med

öppna pilspetsar, mindre vanliga händelsekedjor medfyllda pilspetsar).
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Som visas i figur 3 kan avvikelser finnas på olika ställen i denhändelsekedja som leder fram

till ett driftstopp eller en olycka. Det är fullt möjligt att förloppet leder fram till en olycka

utan att det varit möjligt att observera någon form av händelse som anger ett funktionsfel. En

aldrig så utvecklad avvikelsehantering kan således inte förutse alla olyckor. Vissa olyckor är

av den art att de inte föregås av någon observerbar avvikelse - första händelsen som inträffar

leder till olyckan (t ex axelbrott, som kan leda till en mereller mindre svår olycka).

I de flesta fall man dock förutsätta att olyckor föregås av en eller flera observerbara

avvikelser. Dessa avvikelser kan vara händelser som med större eller mindre sannolikhet kan

utvecklas till en olycka, men de kan också vara förhållanden som har funnits under lång tid

och som innehåller fröet till möjliga olyckor (en besvärlig korsning, en olämpligt utformad

regel, ett förbiseende i förarutbildningen etc). Man kan mycket schematiskt dela in

avvikelserna i tre grupper (det finns inga skarpa gränser mellan dessa grupper; de anger

endast spännvidden mellan olika typer av avvikelser):

(1) Avvikelser som indikerar ett funktionsfel vilket ligger nära en olycka och/eller

där sannolikheten är hög för att förloppet skall utvecklas till en olycka.

(2) Avvikelser som tyder på att ett allvarligt fel inträffat men där sannolikheten för

olycka är låg sålänge övriga delar i systemet fungerar enligt plan.

(3) A Avvikelser som indikerar funktionsfel som ligger tidigt i händelsekedjan och

som endast med låg sannolikhet (ibland efter lång tid) leder till olycka.

Som redan nämnts är analysen av avvikelser en mycket väsentlig del av arbetet med att

förebygga olyckor. Denna analys måste få ta vissa resurser i anspråk, och den förutsätter att

de som gör den har goda kunskaper om spårvägen (teknik, miljö, operatörernas situation och

kompetens etc). En viktig förutsättning för en effektiv avvikelsehantering är givetvis att alla

är överens om vad som utgör väsentliga avvikelser. Det är viktigt att alla inblandade förstår

att det inte behöver vara frågan om "tillbud" i den meningen att det bara rör sig om

identifierbara händelser som uppfattas innebära förhöjd olycksrisk. Säkerhetsrelevanta

brister när det gäller tekniska konstruktioner, utformningen av trafikmiljön, regelverket,

förarutbildningen etc torde vara minst lika viktiga att analysera. Vid införandet av ett nytt

avvikelserapporteringssystem är det dock viktigt att man inte lägger ribban så lågt att de

viktiga avvikelserna drunknar i en stor mängd tämligen betydelselös information. Detta torde

varken gagna rapportörerna eller den som skall ta hand om rapporterna.
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3.2 Avvikelserapportering

För att illustrera nyttan med en väl fungerande rapportering av avvikelser kan vi göra ett litet

tankeexperiment med utgångspunkt från den allvarliga spårvagnsolyckan i Göteborg 1992:

Tänk om detta inte var första gången någon hade tänkt utföra de handgrepp som skulle visa

sig bli ödesdigra, men att vederbörande i de tidigare fallen hade kommit på att detta inte var

någon bra lösning eftersom den skulle kunna leda till en katastrof. Tänk om den anställde i

dessa tidigare fall rapporterat till företaget hur nära det varit att han eller hon gjort ett

allvarligt misstag. Tänk om någon därefter hade dragit rätt slutsatser om hur man skulle

kunna minska sannolikheten för att någon i en stressad situation skulle göra denna typ av fel.

Normalt brukar man räkna med att avvikelserna är mångdubbelt flera än de olyckor som

inträffar och som leder till olika typer av skador. Detta brukar ibland avbildas som ett

spetsigt isberg där den lilla delen som är synlig ovanför vattenytan är olyckorna och den

stora delen under vattnet är avvikelserna. Att få kännedom om avvikelser är dock inte så

enkelt som det låter utan detta ställer stora krav på företaget och dess hantering av

personalens avvikelserapporter. När man tittar på vad händelserapporteringen innehåller i

trafiksammanhang får man ibland intrycket av (och detta gäller inte bara spårväg) att isberget

kantrat och flyter upp och ned, dvs man "får kännedom om flera olyckor än avvikelser. Detta

betyder inte att avvikelser skulle vara sällsynta utan är ett tecken på att de rapporteras i

mycket begränsad omfattning (och/eller att man i säkerhetsarbetet bara delvis tar hand om de

rapporter som kommer in).

Den kanske största svårigheten när det gäller att få till stånd en fungerande rapportering av

avvikelser är att många av dessa händelser beror på att den anställde själv har gjort ett

misstag (eller varit nära att göra ett misstag) som han eller hon inte gärna vill skall komma

till någon annans kännedom. Denna ovilja att anmäla sig själv förstärks naturligtvis om

verksamhetsutövaren har en bestraffande attityd och går in för att nypa åt personal som gör

fel (istället för att fråga sig om det finns åtgärder i form av tex utbildning, information,

träning eller tydliga/enkla regler som kan förhindra dessa fel). Den första grundregeln för att

åstadkomma en fungerande rapportering av tillbud är därför att det måste vara tillåtet att

göra misstag och fel. Avvikelserapporteringen måste således bygga på ett förtroende mellan

den anställde och arbetsgivaren. Ett sådant förtroende är mycket ömtåligt, det kan ta lång tid

att bygga upp men det kan raseras på ett ögonblick genom en enda utdelad bestraffning.
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Ett exempel som man kan lära mycket av när det gäller rapportering av avvikelser är flyget.

Där har man sedan ett 30-tal år traditionen att inte bestraffa piloter som gör fel, och denna

tradition understöds dessutom av motsvarande policy inom rättsväsendet (jämför tex det

rättsliga efterspelet till spårvagnsolyckan i Göteborg 1992 med vad som hände, eller rättare

sagt inte hände, efter JAS kraschen i Stockholm något senare). Även om man inte kan

förvänta sig att rättssystemet på kort sikt skall ändra sin policy när det gäller mänskliga fel

inom andra trafikslag än flyget kan man dock komma långt genom att arbeta med synen på

dessa fel inom det egna företaget. Detta visas av en kampanj ( Från sanktion till vetande )

som genomförts vid danska järnvägen, DSB, och som ökat antalet rapporterade händelser

från ca 800 år 1993 till ca 2000 år 1994.

Förutom att avstå från att bestraffa mänskliga misstag är det viktigt att verksamhetsutövaren

försöker skapa en säkerhetskultur där avvikelserapportering samt diskussioner, informa

tion och erfarenhetsutbyte kring olika säkerhetsfrågor ingår som ordinarie inslag i arbetet

(det bör inte vara så att den anställde tvingas ta sin fritid i anspråk för att t ex rapportera en

observerad avvikelse). För att rapporteringen skall fungera måste också anställda som är

observanta och flitiga på att rapportera ges uppmuntran och stöd, de får absolut inte ges

intrycket av att man uppfattar dem som besvärliga eller problematiska på något sätt (snarare

kan det vara så att man bör hålla ett vaksamt öga på den som aldrig har något att rapportera).

Slutligen måste de anställda kunna se att deras rapporter kommer till användning på ett sätt

som de uppfattar som meningsfullt. Erfarenhetsåterföring till uppgiftslämnarna är mycket

viktig för att hålla motivationen att fortsätta rapportera på en hög nivå. Sammanställningar

av avvikelserapporter, de slutsatser man dragit från dessa och de åtgärder man vidtagit på

basis av de inrapporterade avvikelserna bör därför redovisas till (och kanske även diskuteras

med) personalen med jämna mellanrum. Det handlar således om att visa att man verkligen

läser de rapporter som kommer in och att rapporterna leder till konkreta resultat.
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4 Registrering av personskador

Olyckor, särskilt sådana med allvarliga konsekvenser, är lyckligtvis relativt ovanliga

händelser inom spårvagnstrafiken. Den begränsade tillgången till data gör det dock angeläget

att finna ett sätt att beskriva händelsernas konsekvenser på en sådan detaljeringsnivå att man

erhåller ett så känsligt och tillförlitligt instrument som möjligt för att mäta effekterna av de

säkerhetshöjande åtgärder som vidtas. Det handlar med andra ord om att dra ut så mycket

information som möjligt ur varje inträffad händelse.

Skador på egendom går som regel att värdera i pengar på ett någorlunda enkelt sätt. När det

gäller personskador är dock detta betydligt sVårare. Även om man i olika samhällsekono-

miska beräkningar (se tex Banverket, 1990) försöker sätta prislappar på olika grader av

personskador, är det tveksamt i vilken utsträckning dessa går att tillämpa för en enskild

verksamhetsutövare inom spårvägen. Iden fortsatta diskussionen begränsar vi oss till att tala

om personskador, eftersom denna skadetyp tycks vara ett av de huvudsakliga argumenten när

spårvagnstrafikens vara eller inte vara ifrågasätts i olika sammanhang.

4.1 Klassificering av personskador

Den traditionella indelningen av personskada i tre steg, lindrig - allvarlig - dödlig, är enligt

vår uppfattning alltför grov för att tjäna som verktyg för en effektiv riskhantering inom

spårvagnstrafiken. Dels spänner kategorin lindrig skada över ett mycket stort område (från

tämligen obetydlig skada upp till 14 dagars sjukskrivning och kanske vissa kvarstående

besvär), dels saknas en klart definierad gräns mellan lindrig skada och ingen skada .

Saken blir inte bättre av att det förekommer flera olika definitioner av gränsen mellan lindrig

och allvarlig skada. Särskilt när det gäller tämligen lindriga skador finns ett behov av att

kunna göra en finare gradering, eftersom dessa utgör en klart dominerande andel av de icke-

dödliga skadefall som uppstår i samband med spårvagnstrafiken enligt sjukhusstatistik från

Göteborg (drygt 80 % av fallen under femårsperioden 1988 - 1992 har behandlats

polikliniskt eller haft en vårdtid på högst ett dygn enligt Hedelin, Björnstig & Brismar,

1995). '
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Spårvagnsförarens möjlighet att korrekt klassificera personskadors allvarlighetsgrad torde

ofta vara begränsad. Det bör därför vara en fördel om förarens rapportblankett kan hållas

ganska enkel när det gäller personskador. Förslagsvis skulle förarblanketten kunna innehålla

en bedömning i följande tre steg:

O = ingen personskada

1 = lätt personskada (övergående smärta, mindre skrapsår el dyl som ej bedöms kräva

besök på vårdcentral/sjukhus)

2 = övriga personskador (skador som kan tänkas motivera läkarbesök, t ex slag mot

huvudet, vrickningar, blodvite etc, samt skador som bedöms som allvarliga)

Skador som bedöms med en 2:a kan därefter följ as upp i samarbete med det eller de sjukhus

vars upptagningsområde sammanfaller med trafikutövarens verksamhet. Sjukhusen

(åtminstone i Göteborg) klassificerar skador enligt den s k AIS-skalan (Abbreviated Injury

Scale) som har sex olika steg från lätt skada till dödlig skada. Detta innebär att spårvägens

egen skala kan byggas på med sjukhusens medicinskt grundade bedömningsskala så att man

för varje inträffad händelse får en skala som går från 0 till 2+AIS, dvs från O - 8. I det fall en

person ådragit sig flera skador används värdet för den allvarligaste enskilda skadan, det 5 k

MAIS (Maximum AIS). De skadefall som av spårvagnsföraren bedömts som icke-triviala

men som ej kommer till något sjukhus stannar på skalvärdet 2. Fördelen med denna skala är

dels att den ger en betydligt noggrannare beskrivning av skadomas omfattning/allvarlighet

än vad den traditionella uppdelningen i lindrigt och allvarligt skadade gör, dels att

bedömningarna i de flesta fall utförs av medicinskt utbildad personal och därför bör vara

mera tillförlitliga än vad som tidigare varit fallet. '

En förutsättning för att den föreslagna skalan för personskador skall gå att tillämpa är att

sjukhusen registrerar skadefallen på ett sådant sätt att det är möjligt för spårvägsföretaget att

i sitt eget rapportmaterial identifiera den händelse som orsakat skadan. Uppgifter om dag,

tid, spårvagnslinje, plats och typ av händelse (kollision, fall i vagn, fall vid påstigning etc)

borde vara tillräckligt för detta.

En möjlig komplikation i samarbetet med sjukhusen kan vara ifall dessa registrerar skadorna

på ett sådant sätt att personuppgifter som faller under sekretessbestämmelserna är svåra att

avlägsna innan uppgifterna vidarebefordras till spårvägsföretaget. Detta eventuella problem
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bör dock vara möjligt att lösa. Förutom en klassificering av själva skadan skulle även vissa

andra uppgifter om den skadade kunna vara av intresse för spårvägsföretagets egen utredning

(kön, ålder, eventuell påverkan av alkohol eller droger/läkemedel, allmän hälsostatus).

Ett samarbete med sjukhusen har också den fördelen att man erhåller en oberoende

indikation på hur väl de egna rapporteringsrutinerna fungerar. Det förefaller troligt att man

kommer att finna att vissa av de skadefall som sjukhusen behandlar inte kan återfinnas i

någon rapport från den egna personalen. Det finns i princip tre möjliga förklaringar till

sådana avvikelser:

1. Spårvagnsföraren har inte uppmärksammat händelsen och därför inte rapporterat den.

2. Spårvagnsföraren har medvetet underlåtit att rapportera händelsen (detta förefaller

mindre troligt eftersom sannolikheten för att bli avslöjad måste vara hög - särskilt

om det förekommer ett samarbete med sjukhusen - och förarna bör känna till detta).

3. Den skadade uppger spårvagnen som orsak till skadan trots att detta inte är fallet

(denna typ av avvikelse torde vara svår att diagnosticera, men kanske går det att göra

någon form av rimlighetsbedömning utifrån var, när och på vilken linje olyckan

uppges ha inträffat).

Om andelen sjukhusbehandlade skador som inte återfinns i 'det egna rapportmaterialet är stor

utgör detta en indikation på att det kan behövas en särskild utredning av vad avvikelserna

beror på. En annan avvikelse som kan förekomma är att föraren klassat en skada som

obefintlig eller mycket lätt (skalsteg 0 respektive 1) men att skadan ändå återfinns i

sjukhusets statistik. Att en förare kan missbedöma en skadas omfattning torde vara helt

naturligt och behöver inte innebära något medvetet försök att nedvärdera konsekvenserna

av en inträffad händelse. Denna typ av avvikelse är också lätt att rätta till i efterhand genom

att ändra förarens ursprungliga bedömning till en 2:a och därefter räkna på samma sätt som

för de skador som fått denna bedömning från början.

4.2 Ett sammanfattande skademått

Så här långt har vi diskuterat en möjlig metod för att gradera svårhetsgraden hos enskilda

personskador. För att komma fram till ett skademått som är användbart i riskhanteringen
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krävs dock att man även kan hitta en bra metod för att summera skadeföljderna för flera

händelser som medfört olika grader av personskador. Denna summering kan göras på många

olika sätt och det går knappast att peka ut någon entydigt korrekt metod. Hur allvarligt

man skall se på olika grader av personskada är också något av en policyfråga för

spårvägsföretaget. Det står dock klart att en vanlig enkel addition av de skalvärden som

diskuterats i föregående avsnitt ger ett orimligt resultat (t ex att det bara skulle behövas åtta

fall av den lindrigaste skadetypen för att motsvara ett dödsfall). De hälsoenheter som

Trafikkontoret i Göteborg (1995) räknar med utgör ett exempel på hur man kan summera,

men denna metod är svår att tillämpa på den mera fingraderade bedömning av

olyckskonsekvenser som diskuterats här.

Lyckligtvis finns även här en förebild från det medicinska området, den så kallade ISS-

skalan (Injury Severity Score). Ursprungligen utvecklades denna skala för att summera olika

skador som drabbat en och samma individ, men den torde gå lika bra att använda för att

summera skador som drabbat olika individer. Skalan som bygger på den tidigare beskrivna

AIS-skalan innebär helt enkelt att man kvadrerar AIS-Värdet för varje enskild skada och

därefter summerar på vanligt sätt. Ett undantag är dödsfall som alltid åsätts värdet 75. Den

skala som föreslagits i avsnitt 4.1 börjar dock i praktiken på en ännu lindrigare skadenivå än

AIS-skalan (AIS 1 motsvaras av skalvärdet 3). Vad som kan betraktas som en rimlig

värdering av de två lägsta skalvärdena kan naturligtvis diskuteras, men kanske kan 0,2 och

0,5 vara tänkbara nivåer. Detta innebär att man kan räkna om förarnas bedömningar och de

medicinska AIS värdena till en ny skala där värdena sedan kan summeras direkt. Denna

skala, som vi kan kalla för skadeindex, skulle då få följ ande skalsteg:

Individuell skadebedömning (enligt avsnitt 2.2) Skadeindex

0 (förarens bedömning) 0
1 (förarens bedömning) 0,2
2 (förarens bedömning) 0,5

3 (sjukhusets bedömning, AIS = 1) 1
4 (sjukhusets bedömning, AIS = 2) 4

5 (sjukhusets bedömning, AIS = 3) 9
6 (sjukhusets bedömning, AIS = 4) 16
7 (sjukhusets bedömning, AIS = 5) 25

8 (sjukhusets bedömning, AIS = 6) 75
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Som framgår av uppställningen kommer individuella skador att få proportiOnellt större vikt i

skadeindex ju allvarligare medicinsk bedömning de erhållit. Genom att summera skadeindex

för olika olyckor med personskador får man ett mått på den totala personskadebilden för en

given typ av händelser under en viss tidsperiod.

Det föreslagna skadeindex har många möjliga användningsområden, varav några av de

viktigaste är:

0 Att följa utvecklingen av de totala personskadorna i spårvagnstrafiken under en

följd av år

- Att jämföra personskador för olika olyckstyper (kollisioner, fall i vagn etc)

0 Att jämföra personskadoma för olika vagntyper (när flera typer förekommer),

både totalt och uppdelat på olika typer av händelser (fall, dörrhändelser etc)

0 Att jämföra personskador på olika platser i trafikmiljön (hållplatser,

korsningar, övergångsställen etc)

0 Att jämföra personskador före och efter införandet av en säkerhetshöj ande

åtgärd

För att man skall kunna göra dessa typer av jämförelser på ett rättvisande sätt krävs att man

tar hänsyn till ytterligare en sak, nämligen trafikarbetet eller exponeringen. Trafikarbete kan

som bekant mätas på flera olika sätt, och det lämpligaste måttet torde variera något beroende

på vilken typ av händelser man vill analysera. När det- gäller kollisioner med fordon och

oskyddade trafikanter kan (hundra tusen eller miljoner) tågkm vara ett lämpligt mått,

eftersom sannolikheten för dessa händelser inte i någon större utsträckning torde påverkas av

om man kör som spårvagnståg eller ej. Fall i vagn är en typ av händelse där det kanske är

lämpligare att sätta skadeindex i relation till antalet personkm (som torde uppvisa ett starkt

samband med antalet vagnkm) eller möjligen antalet personresor (eftersom många som

faller antingen inte hunnit sätta sig efter påstigning eller rest sig för avstigning). Det



20

sistnämda måttet på trafikarbete torde också vara det lämpligaste när det gäller fall vid på-

och avstigning samt dörrhändelser, eftersom sannolikheten för dessa händelser bör vara i

stort sett densamma oavsett resans längd. Alla de uppräknade måtten på trafikarbete torde

dock uppvisa tämligen starka samband med varandra, varför det inte bör påverka resultatet

alltför mycket ifall man inte i alla sammanhang har möjlighet att använda det allra

lämpligaste måttet.

För vissa jämförelser kan man inte använda det totala trafikarbetet, utan man behöver dela

upp detta på ett sätt som är relevant för den speciella jämförelse man vill göra (på olika

vagntyper, linjer/platser etc). Den centrala roll som trafikarbetet spelar när det gäller att

kunna göra rättvisande riskjämförelser innebär att det är viktigt att trafzkarbetet och

eventuella förändringar av detta dokumenteras lika omsorgsfullt som olyckorna och deras

konsekvenser.

Vi väljer att illustrera detta med ett exempel: Antag att man bedriver trafik med två olika

vagntyper (A och B), och att man tittar på händelser (fall och klämning) som orsakats av

brister i dörrfunktionen. Antag vidare att man summerar skadeindex för denna typ av

händelser för de två vagntypema och finner att A totalt har skadeindex 50 under ett år medan

B bara har 20. Det kan då verka självklart att man i första hand behöver göra något åt

dörrarna på vagntyp A. Men antag nu att vagntyp A svarar för 80 % av trafikarbetet medan B

bara svarar för 20 %. Detta innebär att om man dividerar skadeindex med trafikarbetet för

respektive vagntyp så får man ett högre värde för vagntyp B. Om man inte har möjlighet att

åtgärda dörrarna på samtliga vagnar av båda typerna över en natt (och under förutsättning

att de två vagntyperna inte skiljer sig alltför mycket åt när det gäller kostnad/tidsåtgång för

behövliga åtgärder, eller att B är en utgående vagntyp) betyder detta att man bör börja med

vagntyp B, eftersom man för dessa vagnar kan förvänta sig en större effekt per åtgärdad dörr.

Sammanfattningsvis har detta kapitel diskuterat behovet av ett bättre mått på person-

skadornas omfattning. Det här föreslagna skadeindex bör kunna innebära en avsevärt ökad

precision och tillförlitlighet i personskaderedovisningen, vilket i sin tur bör resultera i ett

bättre beslutsunderlag för riskhanteringen. Det skall också poängteras att skadeindex är

avsett för verksamhetsutövarens interna riskhantering och inte syftar till att göra jämförelser

med exempelvis andra trafikslag. (Det är dock lätt att översätta den här föreslagna

skadebedömningen till lätt/svårt skadade såsom dessa begrepp används i vägtrafiken).
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5 Sällsynta, svåra olyckor

5.1 Vad menar vi med sällsynta och svåra olyckor?

Vid många typer av verksamhet måste man räkna med att utöver vardagsolyckor, som kan

göras till föremål för utredningar och statistiska analyser, finns alltid en liten men - inte för-

sumbar - sannolikhet för olyckor med mycket allvarliga konsekvenser. Denna problematik är

på inget sätt unik för spårvägen. Den finns bland annat i processindustrin, i kärnkraftverken

och i all verksamheter där mycket folk samlas eller stora värden förvaras. Dessa allvarliga

olyckor är sällsynta - annars skulle samhället inte acceptera verksamheten! - och förloppet är

ofta svårt att förutse. Trots detta är det nödvändigt att försöka göra en prognos för dessa

olyckor - hur kan de uppkomma, vilka konsekvenser kan de få och vad är sannolikheten för

att de skall inträffa. För att kunna minska sannolikheten för dessa sällsynta olyckor måste de

först identifieras eller, mer precist formulerat, det förlopp som leder fram till den svåra

olyckan kartläggas.

Sällsynta olyckor betyder här olyckor vars sannolikhet är så låg att de på ett givet

spårvägsföretag högst förekommer någon eller några enstaka gånger under en hundraårs-

period (begreppet är alltså knutet till trafikarbetet eller exponeringsgraden, det som är

lågfrekvent på Djurgårdslinjen behöver inte vara det i Göteborg!). Sällsynta olyckor

uppenbarar sig alltså inte genom att de "händer då och då" och kan inte göras till föremål för

statistisk analys (i konventionell mening). Under den tid som förflyter mellan sällsynta

olyckor hinner dessutom tekniska och andra förutsättningar förändras, vilket gör att

möjligheterna att dra nytta av erfarenheterna från tidigare olyckor torde vara starkt

begränsade. Flertalet sällsynta olyckor har givetvis små eller måttliga konsekvenser. De

utgör alltså en liten risk (låg sannolikhet samt små eller måttliga konsekvenser) och behöver

inte vara något stort bekymmer. Bland dessa sällsynta olyckor finns emellertid även sådana '

med betydande konsekvenser och som därför kan utgöra en väsentlig risk (det bör dock

noteras att konsekvenserna av en spårvagnsolycka alltid är små i jämförelse med de

konsekvenser som en flygolycka, en fartygskatastrof eller ett kärnkraftshaveri kan få).
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Med svåra olyckshändelser avses händelser där konsekvenserna kan antas lägst uppgå till ett

visst tröskelvärde. Detta kan sättas ganska godtyckligt, men en rimlig nivå kan ligga vid ett

förväntat totalt skadeindex för en och samma olycka i storleksordningen mellan 50 och 100.

Detta gränsvärde motsvarar i grova drag en olycka med minst en död, eller 2 - 5 allvarligt

skadade, eller minst ett 20-tal lindrigt skadade. På motsvarande sätt kan ett gränsvärde även

sättas för materiella skador, kanske vid 1 Mkr.

Urvalet av olycksförlopp som diskuteras i detta kapitel har skett enligt tre olika kriterier:

1) Spårvägen i vid mening (lika med spårhållare, trafikansvarig och den som är ansvarig för

trafikmiljön runt spårvägslinjen) måste kunna påverka risken genom någon form av åtgärd

som är rimlig inom ramen för spårvägens trafikuppgift och spårvägens grundteknik .

2) Sannolikheten får inte vara så låg att risken blir ointressant. Detta är ett dåligt kriterium

men i någon form ofrånkomligt - vem skall trovärdigt hävda att risken är så låg? På något Vis

måste man i slutänden ändock anta någon form av skattad frekvens och begränsa sig till att

studera de olyckor som förefaller "realistiska" eller "tänkbara .

3) Händelseförloppet skall potentiellt kunna leda till en svår olycka (med den definition som

givits ovan).

Dessa kriterier innebär t ex att risken i samband med att en stor meteor eller störtande

trafikflygplan träffar en spårvagn försummas (både kriterium ett och två). Att en spårvagn

river ned kontaktledningen och orsakar gnistbildning som antänder en parkerad, läckande

tankbil med bensin torde också vara exempel på en händelse där sannolikheten är så liten att

den kan betraktas som försumbar.

5.2 Identifiering av möjliga svåra olyckor

Vi kan grovt urskilja två olika huvudtyper av händelser som kan resultera i svåra olyckor:

A. Högfrekventa händelser med oftast små konsekvenser: Olycksförlopp som inleds med

en frekvent händelse och där utvecklingen mot allvarliga konsekvenser är mindre sannolik

men möjlig (t ex beroende av sällan förekommande kombinationer av omgivningsfaktorer).

Ett exempel är urspåring. En sådan leder normalt till små eller mycket små konsekvenser.
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Under ogynnsamma omständigheter kan dock konsekVenserna bli mycket allvarliga. Om en

spårvagn spårar ur i relativt hög fart, säg 50 km/h på en gata i utförslutning kan den rulla

långt och snabbt (hastigheten blir bl a beroende av gatans lutning och beläggningens

motståndskraft) och med stor kraft träffa t ex ett fast föremål eller en buss. En annan tänkbar,

svår olycka skulle kunna vara en vagn som spårar ur på sträcka där spåret går på en bro eller

hög bank och som lämnar spårområdet och störtar ned.

Genom att studera de händelser som inträffar kan man försöka föreställa sig de betingelser

som hade kunnat medföra att konsekvenserna kunnat bli mycket allvarliga (om olyckan hade

inträffat på en annan kritisk plats, om kontaktledningen varit strömlös, om fordonet man

kolliderat med varit av en annan typ eller hållit högre hastighet, etc). Vad är sannolikheten

för dessa alternativa händelseförlopp? Om sannolikheten är så stor att åtgärder kan anses

befogade blir följdfrågan vilka åtgärder som behövs för att förhindra att den allvarliga

olyckan inträffar. Ätgärdema kan antingen vara sådana som avbryter det förlopp som annars

skulle leda till olyckan eller sådana som förändrar händelsekedjan så att en olycka

visserligen inträffar men att konsekvenserna blir avsevärt mindre.

B. Lågfrekventa händelser med oftast allvarliga konsekvenser. Olycksförlopp som inleds

med en mycket lågfrekvent händelse som i sin tur med stor sannolikhet leder till allvarliga

konsekvenser. Exempel: spårvagnen kommer in i ett ammoniakmoln som släppts ut genom

en olycka vid transport eller genom ett haveri i en produktionsanläggning. Man utgår här

från en tänkt allvarlig olycka som ännu inte inträffat (där spårvagnens passagerare skulle

kunna utsättas för tex ett snabbt brandförlopp, drunkning/kvävning eller stora fysiska

krafter). Denna typ av olyckor är svåra både att identifiera och när det gäller att bedöma

deras sannolikhet, eftersom de inte finns representerade i den statistik som förs över mera

vardagliga händelser. När en sådan möjlig olycka identifierats och bedömts som tillräckligt

sannolik för att utgöra ett reellt hot är dock tillvägagångssättet detsamma som i det tidigare

fallet, dvs att försöka finna åtgärder som avbryter olycksförloppet eller lindrar olyckans

konsekvenser.

Att identifiera de händelser och förlopp som kan leda till allvarliga konsekvenser är således

en mycket viktig del av riskhanteringen när det gäller sällsynta, svåra olyckor, oavsett om

händelseförloppet inleds med en vardaglig eller sällsynt starthändelse. För att systemati-

sera arbetet med att finna möjliga händelseförlopp som kan utmynna i svåra olyckor har
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Flygfältsbyrån i Göteborg använt en metod där man låtit en expertgrupp (förare,

trafikledning, säkerhetsansvarig, verkstad, anläggning m fl) gå igenom hela linjenätet med

hjälp av befintliga linjekartor (Pålsson & Davidsson, 1993). För varje linje har ett arbetsblad

förts där möjliga olycksförlopp på olika platser utmed linjen noterats. På så sätt har en lång

lista med möjliga händelser/avvikelser erhållits, vilken sedan kan ligga till grund för

prioriteringar och val av säkerhetshöjande åtgärder.

De videoupptagningar som gjorts inom ramen för vårt projekt torde kunna användas på

samma sätt som linjekartorna i Flygfältsbyråns studie. Videofilmerna bör dessutom ha vissa

fördelar genom att de visar hur det faktiskt ser ut på olika platser längs linjen. Därmed

erhålls dels ett bättre stöd för minnet när det gäller att erinra sig inträffade händelser och

tillbud, dels en bättre uppfattning om hur miljön på ömse sidor om spåret ser ut. De ger även

en hel del information som knappast är möjlig att representera ens på en aldrig så detaljerad

linjekarta (siktskymmande träd och buskar, upptrampade smitvägar etc).

5.3 Exempel på händelseförlopp som kan resultera i svåra olyckor

I samband med olycksutredningaranvänds ofta begreppet initialhändelse. Därmed avses då

den eller de händelser som på ett för det fortsatta förloppet väsentligt sätt avviker från

"normalfunktionen" och därmed i någon mening "startar" den händelsekedja som leder fram

till olyckan. Det kan i detta sammanhang noteras att flertalet svåra olyckor uppkommer

genom en komplext samspel mellan flera mer eller mindre sannolika initialhändelser. Vad

som betraktas som "initialhändelse" är uppenbarligen delvis en filosofisk fråga, delvis ett

praktiskt problem, eftersom det ofta är beroende av den omsorg varmed en haveriutredning

(genomföres.

Eftersom initialhändelser ofta är svåra att identifiera och även att klassificera används oftast

händelser "en bit upp" i händelsekedjan. Vi har här valt att endast diskutera händelseförlopp

som kan få svåra konsekvenser (definierat tidigare). Våra exempel utgör ingen fullständig

lista över alla tänkbara händelser som kan få svåra konsekvenser, och de olika händelserna

utesluter inte heller varandra (vilket innebär att flera av händelserna mycket väl kan ingå i en

och samma händelsekedja). Diskussionen omfattar både exempel på händelser som tillhör

kategorin högfrekventa olyckor vilka med liten sannolikhet kan leda till svåra konsekvenser
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(t ex urspåring) och sådana med extremt låg frekvens men som med hög sannolikhet skulle

få allvarliga konsekvenser (t ex giftgasutsläpp). Händelserna ligger också på olika nivåer i

den händelsekedja som leder fram till en allvarlig konsekvens, och vissa av händelserna kan

inträffa som en följd av en eller flera andra händelser. Urspåring ligger förmodligen i de

flesta fall mycket nära en initialhändelse, medan kollisioner eller brand i vagn i de flesta fall

uppstår först sedan händelseförloppet passerat flera olika steg i den kedja av händelser som

leder fram till en olycka. De händelser vi valt att titta närmare på är:

Okontrollerad rullning

Urspåring

Kollision mellan spårvagnar

Kollision med tungt lastfordon (>20 ton?)

Kollision med buss eller annat fordon med många passagerare

Kollision med fordon lastat med farligt gods.

Spårvagnen kommer in i ett moln av giftig eller brinnande gas

Brand i vagn

Sabotage

Även om en lista som denna kan vara till hjälp vid ett försök att kartlägga möjliga svåra

olyckor finns det flera osäkerheter och problem. Den mest uppenbara osäkerheten är att

denna lista inte garanterar att inga olyckor sker "utanför" listans händelsetyper. Den andra är

att listan inte på något sätt hjälper oss att skatta sannolikheten för en svår olycka. Vi kan med

hjälp av olycksstatistiken skatta sannolikheten för t ex en urspåring under olika betingelser,

men vilka av dessa urspåringar kan leda till att en eller flera människor omkommer eller

skadas allvarligt? Några lågfrekventa olyckor leder uppenbarligen med betydande

sannolikhet till svåra konsekvenser, men vad är sannolikheten för dessa händelser? Som

regel måste denna typ av bedömningar innehålla ett stort mått av subjektiv skattning, och

ofta kan dessa skattningar endast ske i termer av troligt - mindre troligt.

Okontrollerad rullning. Under denna rubrik hamnar t ex totalt eller partiellt bortfall av

broms men även när vagnen "skenar" på grund av koppelbrott eller fel i styrsystemet för

motorströmmen. Dessa fel är tekniska i konventionell mening och sannolikheten för dem

kan skattas med hjälp av sedvanlig riskanalysteknik. För denna analys bör i första hand

fordonstillverkaren svara. En annan orsak till okontrollerad rullning är missgrepp från någon
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operatör. För att få någon uppfattning om hur ofta sådana missgrepp förekommer och vad de

beror på krävs ett fungerande system för rapportering av avvikelser/tillbud (se kapitel 3).

Konsekvenserna av att en spårvagn kommer i okontrollerad rullning beror till stor del på den

yttre miljön. Lutar spåret och i så fall hur mycket, vad finns i vägen, kommer vagnen upp i

sådan hastighet och är spårgeometrin sådan att vagnen spårar ur (se även rubriken

urspåring)? Vad finns vid urspåringsplatsen. Kan det finnas andra spårvagnar i vägen? En

genomgång av det egna linjenätet på det sätt som tidigare beskrevs (se sidan 24) torde kunna

ge besked om på vilka platser/delsträckor okontrollerad rullning skulle kunna få särskilt

allvarliga konsekvenser. Finns det anledning att se över bestämmelser/rutiner exempelvis vid

bogsering av fordon på eller i närheten av dessa platser/delsträckor?

Urspåring. Även om urspåringar i allmänhet leder till mycket måttliga skador; kan en

urspåring på en hög banvall eller på en bro givetvis leda till allvarliga konsekvenser. Detta

förutsätter att vagnen kommer så långt från banvallen resp ut över brokanten att den faller

ned. För att hindra urspårade tåg och spårvagnar på egen banvall (med vignolräler) att med

något hjul komma utanför ballastens överyta används s k urspåringsräler (skyddsräler).

Under senare år har man ifrågasatt om dessa räler verkligen fyller någon funktion vid

urspåringar med järnvägsfordon. Spårvagnarnas relativt små hjullaster och måttliga

hastigheter gör det dock troligare att skyddsrälema verkligen förmår att styra den urspårade

vagnen så att den följer ballasten överyta. Dessa kan därför vara en rimlig åtgärd för att

minska sannolikheten för att en urspårad vagn leder till en svår olycka.

På gatuspår (rännskenespår) är dels frekvensen av urspåringar högre än på spår med

vignolräler, dels är det inte möjligt att anordna någon form av skyddsräler. Det kan därför

övervägas att på broar med gatuspår ordna någon annan form av barriär (t ex en betongkant)

som kan hindra vagnen att lämna bron eller kanske helst redan spårområdet. Sannolikheten

för urspåring i växlar kan minskas väsentligt genom att förse dessa med någon form av

tungkontroll kopplad till en för spårvagnsföraren synlig signal (tekniken används f n vid

vissa växlar på förortslinjer).

Kollision mellan spårvagnar. Det stora flertalet kollisioner mellan spårvagnar har varit

upphinnandeolyckor. En sådan med allvarliga konsekvenser kan möjligen tänkas inträffa om

den bakomvarande spårvagnen med hög fart kör in i vagnen framför. En frontalkrock kan
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möjligen inträffa i en växel, vid enkelspårsdrift eller någon annan typ av konfliktsituation

mellan spårvagnar. Det går att konstruera händelseförlopp som skulle kunna leda till

frontalkrock i hög hastighet, men vår bedömning är att dessa förlopp har så låg sannolikhet

att risknivån troligen är under den tidigare angivna tröskeln.

Hur olika faktorer påverkar sannolikheten för kollision mellan spårvagnar diskuteras i

avsnitt 7.8 (sid 54-55), och där berörs även möjligheter att minska denna. Några åtgärder

som speciellt syftar till att hindra särskilt svåra kollisioner är svåra att finna. Däremot kan

man kanske tänka sig någon form av ytterligare energiupptagande/stötdämpande anordningar

som kan bidra till att lindra konsekvenserna något.

Kollision med tungt lastfordon (> 20 ton ?), buss eller fordon lastat med farligt gods. Ett

tungt fordon (buss, fullastad lastbil) som kör in i sidan på en spårvagn kommer att få all-

varliga konsekvenser. Skadornas storlek är givetvis beroende av fordonets art och dess

hastighet men om en timmerbil med 70 km/h kör rakt in i spårvagnen blir skadorna säkert

mycket omfattande. Antalet skadade och döda blir beroende av hur många passagerare som

finns i vagnen. En frontalkrock är betydligt mindre allvarligt eftersom där finns

deformationszoner. Kollision med en buss innebär dessutom att ett antal av bussens egna

passagerare kan skadas eller omkomma. '

Kollision med ett fordon lastat med farligt gods innebär att spårvagnen och dess passagerare

kan komma att utsättas för risker genom giftiga, frätande, brandfarliga eller explosiva

ämnen. Avgörande för risken är här dels spårvagnens trafikrniljö hur många konflikter

förekommermed lastbilar lastade med farligt gods? - dels vilka typer av farligt gods som

transporteras i denna trafikmiljö. Om det inträffar en kollision som leder till att det farliga

godset strömmar ut kommer konsekvenserna att påverkas av vagnens konstruktion, men

även av spårvagnsförarens kunskaper-och agerande. Var sitter luftintagen, hur fungerar

utrymningen? Vad vet föraren om farligt gods (vid vissa godstyper kan det vara direkt

olämpligt att utrymma vagnen)?

Det är svårt att föreställa sig några åtgärder som skulle minska sannolikheten för just de

trafikolyckor som kan få allvarliga konsekvenser. Vanliga trafiksäkerhetsåtgärder såsom

signalreglering, fysisk separering av körfält, separering av trafikslag etc ökar säkerheten för

all trafik, även spårvagnar, bussar och tunga lastbilar.
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Spårvagnen kommer in i ett moln av giftig eller brinnande gas. Det är naturligtvis möjligt att

en spårvagn kommer in i ett moln av giftgas eller brinnande gas från en tankbil som skadats

vid en trafikolycka där spårvagnen inte deltagit. Det är också tänkbart att gas kan strömma ut

från en havererad produktionsanläggning eller rörledning och komma i kontakt med en

passerande spårvagn. Man kan även föreställa sig att det efter en kollision mellan en

bensintankbil och en lastbil sprutar ut brinnande bensin mot en spårvagn som råkar befinna

sig intill olycksplatsen. Sannolikheten för denna typ av olyckor är förmodligen mycket liten.

De faktorer som påverkar konsekvenserna av denna typ av händelser torde vara desamma

som när det gäller kollisioner med fordon lastade med farligt gods (se föregående sida).

Brand i vagn. Under mycket ogynnsamma omständigheter kan en brand i ett elektriskt

system orsaka stora mängder giftig rök på förhållandevis kort tid. Brand kan även uppstå

genom fel i motorer eller värmesystem, genom blixtnedslag eller genom passagerares

handlingar. Brandegenskaper hos och rökgasutveckling från de material som används i

vagnen får man förutsätta att vagntillverkaren har studerat och minskat därmed förknippade

risker till en acceptabel nivå. Man kan dock inte bortse från att i en fullsatt vagn kan

passagerarna medföra en tämligen stor mängd brännbart material (kläder etc). Liksom när

det gäller händelser där farligt gods är inblandat, torde möjligheterna till snabb utrymning

samt förarens agerande (inte minst för att förhindra att panik uppstår) vara viktiga för att

begränsa konsekvenserna av brand i vagn.

Sabotage. Möjligheterna att gissa vilken form ett allvarligt sabotage skulle kunna få, liksom

att skatta sannolikheten för ett sådant, är förmodligen begränsade. Till viss del är detta också

snarare ett problem för SÄPO och polisen än för spårvägen. Detta hindrar dock inte att

verksamhetsutövare inom spårvagnstrafiken bör göra sitt bästa för att identifiera och skydda

(genom inhägnad el dyl) särskilt känsliga platser. Att utfärda noggranna instruktioner för hur

spårvagnsföraren bör bete sig om han eller hon upptäcker något misstänkt (som skulle

kunna vara en utplacerad sprängladdning eller liknande) kan också vara ett bra sätt att öka

säkerheten (se även avsnitt 7.7, sid 54). Efter en inträffad incident på Lidingöbanan har en

sådan instruktion utfärdats för personalen på denna linje. Att vara lyhörd för olika typer av

hot och signaler som kan föregå ett allvarligt menat sabotage är viktigt, men inte ens detta

kan förväntas ge ett fullständigt skydd mot denna typ av ofta svårförutsägbara händelser.
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5.49 Värdering av svåra olyckor

Uppenbarligen har samhället betydligt svårare att tolerera att många personer omkommer

samtidigt i en enda stor olycka än om samma antal personer omkommer en och en i ett antal

mindre olyckor. Detta brukar ofta kallas för riskaversion, och innebär att värderingen av

varje ytterligare omkommen i en och samma olycka bör vägas med en s k aversionsfaktor.

Det finns knappast någon allmänt accepterad och enhetlig norm för hur stor denna faktor bör

vara, eftersom det finns många olika saker som påverkar huruvida en given risk betraktas

som tolerabel eller inte (frivillighet i riskexponeringen, hur rättvist riskerna är fördelade,

nyttan med den riskfyllda aktiviteten m m).

Om man skall ta hänsyn till riskaversionen, och det förefaller det rimligt att man bör göra

som verksamhetsutövare, innebär detta att det skadeindex som föreslogs och diskuterades i

kapitel 4 i denna rapport inte går att använda i sin ursprungliga form när det gäller sällsynta,

svåra olyckor där flera personer kan förväntas omkomma samtidigt. Ett möjligt, och

beräkningsmässigt enkelt, sätt att väga in riskaversionen vid svåra olyckor skulle kunna vara

att helt enkelt öka på skadeindex med värdet 100 för var och en av de personer utöver den

första som omkommer i en och samma olycka. Detta innebär att en olycka med tex fyra

omkomna skulle ge ett totalt skadeindex på 75 + 175 + 275+ 375 = 900. På detta sätt erhålls

ett index som växer snabbare och snabbare när antalet dödade i en olycka ökar. Tillväxt-

takten för detta index motsvarar i grova drag (möjligen med en viss avvikelse åt det

försiktiga hållet) de 5 k aversionskurvor som redovisas i den översiktsplan för Göteborg

fördjupad för sektorn transporter av farligt gods som nyligen sänts ut som samrådshandling

(Stadsbyggnadskontoret i Göteborg, 1995).

För att illustrera beräkningen och användningen av ett vägt skadeindex av den typ som

beskrivits i det föregående stycket kan ett par exempel ges:

1. Antag att en spårvagn som kör med 50 km/h kolliderar med en framförvarande, stillastå-

ende vagn. Båda vagnarna är fullsatta och med stående passagerare. Antag att personska

dorna blir 3 döda (skadeindex: 75 + 175 +275 = 525), 10 svårt skadade (genomsnittligt

skadeindex: 15) och 25 lätt skadade (genomsnittligt skadeindex: 1). Detta ger ett totalt

skadeindex på 700. Säg vidare att händelsen med nuvarande trafikarbete kan förväntas

inträffa ungefär en gång på 30 år, vilket ger ett genomsnittligt årligt skadeindex på ca 23.
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Säg att vi kan minska sannolikheten för denna olycka till hälften med en Viss åtgärd (så att

olyckan bara kan förväntas inträffa en gång på 60 år), vilket innebär att vi istället hamnar på

ett förväntat årligt skadeindex på knappt 12. Antag vidare att det finns en annan åtgärd (eller

serie av åtgärder) som inte påverkar sannolikheten för olyckan men som istället reducerar

skadorna så att bara en person omkommer, två blir allvarligt skadade och femton blir lätt

skadade, vilket skulle ge ett totalt skadeindex på 120, eller 4 per år. Genom att sätta

kostnaderna för det två typerna av åtgärder i relation till de förväntade effekterna av

respektive åtgärd har vi på detta sätt erhållit ett instrument som kan vara till hjälp när det

gäller att avgöra vilken åtgärd som är mest lönsam .

2. Antag att spårvagnen kolliderar med en tung lastbil på en bro över vatten, och att

kollisionen leder till att vagnen spårar ur och störtar ner från bron. Antag vidare att antalet

passagerare som omkommer genom drunkning vid olyckan uppgår till 30. Detta skulle ge ett

totalt skadeindex på 75 + 175 + ......... +2975 =45750. Denna typ av olycka torde vara

mycket sällsynt, säg att den som mest kan tänkas inträffa en gång på 250 år. Detta ger ändå

ett förväntat årligt skadeindex som är så pass högt som 183 (d v s motsvarande ungefär två

döda eller något tiotal allvarligt skadade). Detta förväntade skadeindex kan jämföras med

motsvarande förväntade eller observerade index för andra typer av olyckor, och denna

jämförelse kan sedan tjäna som ett underlag för att fatta beslut om var säkerhetshöjande

åtgärder i första hand bör sättas in.

Det torde utan tvekan finnas en gräns för hur långt det går att extrapolera det sätt att beräkna

skadeindex för svåra olyckor som illustrerats i dessa två exempel när det gäller vad som kan

vara rimligt för den enskilde verksamhetsutövaren att beakta i sin riskhantering (samtidigt,

som vi redan påpekat, är dock även den värsta tänkbara spårvagnsolyckan av jämförelsevis

begränsad omfattning och ligger troligen inte mycket över den nivå som angivits i det andra

exemplet). Eftersom det kan vara mycket svårt att komma åt vissa av de risker som så att

säga finns inbyggda i dagens spårvägssystem, har det sätt som här exemplifierats (eller

något liknande sätt) för att räkna på olyckor med mycket stora konsekvenser kanske sin

största tillämpbarhet vid planering/uppbyggnad av nya trafiksystem. Detta hindrar dock inte

att dagens verksamhetsutövare bör kunna ha nytta av samma beräkningsmetodik för att finna

de rimligaste åtgärderna för att förhindra vissa typer avsällsynta, svåra olyckor.
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6 Sökandet efter riskreducerande åtgärder

Risk kan i princip reduceras på två olika sätt, antingen genom att man vidtar åtgärder som

syftar till att minska antalet olyckor (vilket som regel förutsätter att man känner till något om

orsakerna till olyckorna) eller genom åtgärder för att lindra konsekvenserna av inträffade

olyckor. I båda fallen kommer det summerade skadeindex som tidigare diskuterades i kapitel

4 att minska.

För att finna verksamma riskreducerande åtgärder i spårvagnstrafiken krävs åtminstone två

saker. Den ena förutsättningen är expertkunskaper om spårvägens materiel, infrastruktur och

trafikeringsförutsättningar. Det behöver knappast sägas att dessa kunskaper i dagsläget

huvudsakligen står att finna bland spårvägens egna trafikutövare/infrastrukturhållare. Det

andra som krävs är att man på ett systematiskt sätt studerar frågeställningar om tänkbara

olycksorsaker samt om möjliga åtgärder för att reducera skadeföljder. För vissa typer av

sådana frågeställningar förefaller det troligt att man kan ha god hjälp av att anlita extern

sakkunskap inom olika områden (medicin, psykologi, trafikteknik etc).

Det skadeindex som diskuterades i kapitel 4 bör kunna vara till god hjälp när det gäller att

utvärdera effekterna av olika vidtagna säkerhetsåtgärder. Det kan dock inte hjälpa till med

att formulera frågeställningar om möjliga olycksorsaker och därmed om vilka åtgärder som

kan tänkas vara effektiva. Där är verksamhetsutövaren istället beroende av sin egen och

eventuellt inhyrd kompetens för att komma fram till vilka frågeställningar som är värda att

undersöka närmare.

6.1 Frågeställningar om olycksorsaker

Vi skall försöka åskådliggöra vad vi menar med att arbeta utifrån frågeställningar om

möjliga olycksorsaker genom att ge ett par exempel (dessa exempel har inte konstruerats av

oss utan är sådana som verksamhetsutövarna själva formulerat). En möjlig olycksorsak som

vi hört återberättas från flera håll under vårt arbete med att samla in bakgrundsmaterial för

denna rapport är att i Göteborg kör man spårvagn som om man körde tåg, men i Oslo kör

man som om man körde buss . Detta påstående är i första hand tänkt att förklara det faktum
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att man har ett större antal (under perioden 1992-1993 ungefär dubbelt så många) kollisioner

med oskyddad trafikant i Göteborg. För att utvärdera påståendet räcker det dock inte att bara

titta på antalet olyckor. Faktum är att om man tar hänsyn till att trafikarbetet med spårvagn

är större i Göteborg än i Oslo (ca två och en halv gånger så stort om man mäter i tågkm och

ungefär fyra gånger så stort mätt i vagnkm), även om man korrigerar för att andelen särskild

banvall är ungefär dubbelt så stor i Göteborg, så reduceras skillnaden mellan de två städerna

avsevärt. Det mönster av antal händelser/skadeindex som i första hand skulle stödja

påståendet är således mindre tydligt än vad det förefaller vara vid första anblicken.

Ett vanligt fel som man kan göra när det gäller att undersöka denna typ av förklaringar är att

man bara letar efter data som kan stödja förklaringen. Vi'vill här mycket starkt betona att det

är minst lika viktigt att söka efter data som kan visa att en förklaring är felaktig (i .själva

verket har sådana negativa data ofta betydligt starkare logiskt bevisvärde än data som

tycks stödja en given förklaring, eftersom det i det senare fallet kan finnas andra tänkbara

orsaker som också skulle kunna förklara det observerade datamönstret). I vårt exempel med

jämförelsen mellan Göteborg och Oslo skulle sådana data kunna vara antalet kollisioner med

andra fordon (bilar etc), vilket är betydligt större i Oslo. Det kan dock finnas flera möjliga

förklaringar till denna skillnad, liksom det finns flera möjligheter när det gäller att förklara

skillnaderna i antalet kollisioner med oskyddade trafikanter. Vi tvingas därför konstatera att

tillgängliga data inte tillåter oss att dra några säkra slutsatser beträffande: a) ifall det

verkligen föreligger någon skillnad i körstil mellan spårvagnsförare i Oslo respektive

Göteborg eller b) om det nu skulle föreligga någon påvisbar skillnad, ifall det Verkligen är

denna skillnad som förklarar skillnaderna i olycksmönster mellan de två städerna.

En annan möjlig olycksorsak som framförts som värd att undersöka är att spårvagnsförare

skulle kunna tendera att bli fartblinda vid körning på särskild banvall, vilket i sin tur skulle

kunna medföra en ökad sannolikhet för olyckor när man åter kommer in på gatuspår. För att

denna förklaring skall kunna anses trovärdig måste ett antal olika villkor vara uppfyllda. För

det första bör sträckorna från slutet av särskild banvall fram till och med den första

hållplatsen i gatuspår ha en högre olycksbelastning än tex sträckor mellan första och fram

till och med andra hållplatsen i gatuspår (under antagande att fartblindhet försvinner när

vagnen startas om från stillastående). För det andra måste olyckorna vara någorlunda jämnt

fördelade mellan olika spårvagnslinjer (om hög olycksbelastning endast kan konstateras på

enstaka ställen verkar det troligare att förklaringen istället står att finna i utformning/egen-
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skaper aV/hos enskilda trafikmiljöer/hållplatser). För det tredje förutsätter en förklaring i

termer av fartblindhet att hög olycksbelastning endast skall finnas i den ena färdriktningen

(från särskild banvall mot gatuspår men inte tvärtom). Skulle något av dessa tre villkor visa

sig inte vara uppfyllt går det knappast att hävda att fartblindhet hos spårvagnsföraren är en

trolig olycksorsak. Det har inte varit möjligt att inom ramen för detta projekt samla in

tillräckligt mycket data för att kunna göra en utvärdering, men med ledning av ovanstående

villkor bör detta kunna göras av den verksamhetsutövare som själv vill forska vidare

beträffande denna frågeställning.

De två exempel på frågeställningar som diskuterats här har det gemensamt att det i första

hand är spårvagnsföraren som utpekats som den tänkta olycksorsaken. Spårvagnsolyckor,

liksom många andra typer av olyckor, orsakas dock oftast av en kombination av flera olika

omständigheter. På en grov nivå kan man urskilja fyra kategorier av faktorer som kan spela

in när det gäller uppkomsten av spårvagnsolyckor, vilket kan illustreras på följande sätt:
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Kunskaper _;
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 Uppmärksamhet

 

Figur 4. Spårvagnsolyckors uppkomstmekanismer

När man vill försöka analysera riskerna i verksamheten är det viktigt att man inte fastnar i

förklaringar som bara inriktar sig på någon enstaka faktor (t ex föraren), utan att man

verkligen försöker titta på samtliga typer av faktorer som finns avbildade i figuren på

föregående sida. Det skall framhållas att de olika delaspekter som angivits under de fyra

huvudområdena (organisation, omgivning, teknik och förare) inte utgör någon uttömmande
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beskrivning av respektive område utan endast är att betrakta som exempel. De flesta av dem

är också mycket grova och kan utan tvekan behöva delas upp ytterligare (t ex Fordon som

består av många olika delsystem). Syftet med figuren är dock inte att försöka avbilda alla

tänkbara olycksorsaker i detalj (vilket är omöjligt eftersom alla orsaker inte är kända), utan

tanken är bara att den skall kunna tjäna som ett hjälpmedel för att hitta frågeställningar om

möjliga olycksorsaker som kan behöva studeras närmare samt för att strukturera sökandet

efter olika typer av åtgärder som kan bidra till att höja säkerheten.

Som ett exempel på hur figur 4 kan användas för att strukturera sökandet efter olycksorsaker

och därmed riskreducerande åtgärder kan vi ta olyckstypen kollision med oskyddad

trafikant vid hållplats . En genomgång av figuren ger upphov till åtminstone följande

frågeställningar:

0 Finns det behov av ändrade regler för in-/utfart till/från hållplats? (organisation)

o Beror olyckorna på hållplatsens utformning (perrongbredd, gångvägar etc)? (omgivning)

0 Kan skadoma reduceras genom åtgärder på vagnarna? (teknik)

' Beror olyckorna på att föraren är stressad eller ouppmärksam? (förare)

Självfallet kan det vara så att samtliga dessa faktorer samtidigt bidrar till olyckorna. Det kan

också vara så att åtgärder riktade mot en typ av bidragande olycksorsak minskar behovet av

åtgärder riktade mot en annan. T ex skulle en förbättrad hållplatsutformning kunna innebära

att behovet av åtgärder på vagnarna minskar.

Det kan finnas flera förklaringar till att det verkar vara så vanligt att föraren (eller någon

annan anställd som kan göra påvisbara felgrepp ) ensam får figurera i olika mer eller

mindre preliminära slutsatser om olycksorsaker. En förklaring kan vara att föraren som regel

är fysiskt närvarande vid själva olyckan och således betydligt lättare att hitta än tex den

som är ansvarig för en mindre lyckad fordonsteknisk konstruktion eller för utformningen av

en ovanligt trafikfarlig gatumiljö. En annan förklaring har att göra med att ett av syftena med

olycksutredningar är att fastställa ansvarsförhållanden i samband med inträffade händelser.

Föraren har i detta sammanhang ett tydligt juridiskt ansvar som ofta gör det möjligt att ställa

honom eller henne till svars för det inträffade, vilket sällan är fallet för den som bär ansvaret

för vissa av de övriga typer av omständigheter (bristfällig utbildning, oklara instruktioner,
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tekniska fel etc) som också kan ha bidragit till olyckan. Ytterligare en bidragande orsak till

att förarna hamnar i fokus för uppmärksamheten kan vara att deras handlande ingår som en

komponent i många olika typer av händelseförlopp som resulterar i olyckor. Detta innebär

att medan det nästan alltid finns en förare som i större eller mindre utsträckning kan anses ha

bidragit till olyckan kan det krävas ett betydande detektivarbete under lång tid innan man

kommer på att tex en viss bestämmelse kan vara utformad så att den får icke önskade

sidoeffekter eller att en speciell korsning eller hållplats behöver åtgärdas.

Syftet med denna diskussion är självfallet inte att försöka friskriva spårvagnsförarna från

deras ansvar eller att förneka att ouppmärksamhet, missbedömningar eller direkta felhand

lingar från förarens sida kan orsaka olyckor. Man måste dock vara medveten om att föraren

har flera typer av krav på sig förutom att köra på ett maximalt säkert sätt (hålla tidtabellen,

ge service till resenärerna etc), och att det ibland kan vara svårt att förena dessa olika krav.

Anledningen till att vi här trycker så hårt på vikten av att försöka identifiera de

omständigheter förutom föraren som bidrar till spårvagnsolyckor är att utan åtgärder riktade

mot dessa andra typer av faktorer hjälper det knappast att ställa föraren till svars - förr eller

senare kommer någon annan förare att råka ut för samma typ av olycka.

En fortsatt diskussion av olika frågeställningar om olycksorsaker som kan behöva göras till

föremål för närmare studier kommer att föras i nästa kapitel när vi går igenom de olika

händelsetyper som genererar vad vi skulle kunna kalla för spårvägens vardagsrisker .

6.2 Skadelindrande åtgärder

Förutom att försöka förhindra att olyckor inträffar kan riskreducerande åtgärder också

inriktas mot att försöka minska skadeföljderna om en olycka trots allt skulle inträffa. Det är

här naturligtvis inte frågan om antingen - eller, utan problemet är att finna den kombination

av olycksförebyggande och skadelindrande åtgärder som. ger det bästa resultatet för en given

ekonomisk insats.

Det är när det gäller utvärderingen av effekterna av skadelindrande åtgärder som det i denna

rapport föreslagna skadeindex har sin kanske tydligaste fördel. Genom att en finare

gradering av både allvarligt och lindrigt skadade görs blir det möjligt att upptäcka viktiga
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skillnader i skadebilden som annars kanske inte skulle visa sig i statistiken (idag går det inte

att se om de allvarliga skadorna blivit fortfarande allvarliga men inte lika allvarliga eller

om de lindriga skadorna blivit lindrigare när man jämför två tidsperioder).

Det finns flera exempel på uppenbarligen framgångsrika skadelindrande åtgärder som redan

införts av olika verksamhetsutövare. Hjulhusskydd på vagnarna i Göteborg samt SLs åtgärd

att sätta skyddsplåtar på utskjutande koppel för att förhindra att dessa tränger in i ett

vägfordon vid en kollision är två bra exempel. Det torde dock finnas mer att göra när det

gäller fordonens utformning i olika avseenden (t ex har Hedelin m fl, 1995, föreslagit någon

form av mjukbehandling av spårvagnens mest sannolika träffytor för att minska

konsekvenserna vid kollisioner med oskyddade trafikanter).

Den typ av åtgärder som nämnts i föregående stycke är alla av den arten att de minskar

skadeföljderna, men de kan knappast förväntas ha någon inverkan på antalet olyckor. En

åtgärd som kan förväntas reducera både antalet olyckor och skadeföljderna är sänkt hastighet

(framförallt vid infart till hållplats men även vid trafik i gatuspår generellt). Denna typ av

åtgärd har dock kostnader i form av lägre framkomlighet/effektivitet som måste vägas in när

ett beslut om eventuellt genomförande tas.

Man kan även tänka sig att det kan finnas åtgärder som faktiskt ökar antalet olyckor men där

den skadelindrande effekten uppväger detta så att nettoresultatet ändå blir positivt (här bör

återigen skadeindex vara ett värdefullt instrument för att beräkna detta nettoresultat). Litet

spekulativt kan man undra om placeringen av hållplatslägen omedelbart före korsande gata

skulle kunna höra till denna kategori (bilister kan ha svårt att bedöma den stillastående

vagnens avsikt - å andra sidan kommer spårvagnen alltid att ha mycket låg fart vid en

eventuell kollision).

Till skadelindrande åtgärder kan man även räkna de åtgärder som vidtas efter en olycka av

räddningstjänst m fl. Förutom genomförandet av regelbundna samövningar och översyn av

larmrutiner etc ligger dock sådana åtgärder utanför verksamhetsutövarens ansvarsområde,

varför de inte behandlas närmare här.



37

7 Spårvagnstraflkens vardagsrisker

I detta avslutande kapitel diskuteras de olika typer av händelser som inträffar med relativt

hög frekvens inom spårvagnstrafiken och som svarar för de allra flesta personskadorna.

Även om dessa händelser i någon mening kan betraktas som vardagliga så är det fråga om ett

flertal vitt skilda typer av händelser som var och en kan ha många olika och mer eller mindre

komplexa orsaker. Detta medför att kunskapen om de detaljerade olycksmekanismerna även

för dessa tämligen vanliga händelser ofta är starkt begränsad. Det är därför knappast möjligt

att ge något generellt recept på hur man skall kunna komma tillrätta med dessa normala

trafikrisker . Istället kommer vi att diskutera ett antal möjliga förklaringar till att några av

dessa händelsetyper inträffar och därmed sammanhängande möjliga åtgärder för att reducera

deras antal och/eller konsekvenser. Avsikten är att verksamhetsutövarna sedan utifrån sina

egna erfarenheter själva skall ta ställning till dessa möjliga olycksorsaker/åtgärder och

kanske göra en del av dem till föremål för fördjupade studier.

Även för de händelsetyper som diskuteras i detta kapitel kan det ta lång tid att samla in det

faktaunderlag som behövs för att analysera och dra slutsatser om möjliga olycksorsaker,

speciellt för de verksamhetsutövare vars trafikarbete är av mindre omfattning. Detta ställer i

sin tur stora krav på att de händelser som inträffar dokumenteras på ett sådant sätt att de går

att använda i analysen också efter ganska lång tid. Verksamhetsutövaren behöver således

skaffa sig ett mycket gott minne för de händelser som inträffar (det duger inte att informa-

tionen bara finns i huvudet på en eller ett par anställda den måste finnas i en form som är

användbar även om en eller flera nyckelpersoner skulle lämna företaget). Vi inleder därför

kapitlet med en mera allmän diskussion kring dokumentationen av spårvagnshändelser.

7.1 Händelsedokumentation

Spårvagnshändelser dokumenteras oftast med hjälp av någon form av blankett som föraren

själv fyller i och i vissa fall görs mer eller mindre omfattande kompletterande utredningar.

Att använda en förtryckt blankett för rapporteringen har den stora fördelen att chansen att

man skall få in alla relevanta uppgifter ökar, under förutsättning att man kontrollerar att

blanketten verkligen blir fullständigt ifylld (en saknad uppgift kan göra att rapporten blir
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oanvändbar när man söker svaret på en specifik fråga - vilket innebär att man har missat det

inlärningstillfälle som händelsen utgör). En blankett gör det också betydligt enklare att

sammanställa uppgifter från olika händelserapporter för analysändamål.

Vilka uppgifter behövs då för en effektiv riskhantering? I det idealiska fallet skulle man

naturligtvis vilja veta samtliga omständigheter som på ett eller annat sätt bidragit till att

händelsen inträffat för att få en så god uppfattning som möjligt om vilka åtgärder som bör

vidtas för att den inte skall upprepas. I praktiken är dock denna totala kunskap omöjlig att

uppnå. Eftersom det finns praktiska begränsningar för hur mycket information man kan ta in,

även på den mest omsorgsfullt utformade rapportblankett, blir det desto viktigare att man

anstränger sig för att verkligen få med rätt information. Det är också viktigt att komma

ihåg att rapportblanketten inte är någon isolerad företeelse som lever sitt eget liv sedan den

väl är konstruerad, utan att den utgör en integrerad del av riskhanteringsprocessen. Detta

innebär att blanketten behöver genomgå återkommande revisioner i takt med att

olycksmönstret förändras, att nya säkerhetshöjande åtgärder behöver utvärderas eller att nya

frågeställningar om möjliga olycksorsaker behöver besvaras.

De uppgifter som är Viktigast för att analysera orsakerna till olika händelser varierar

beroende på vilken typ av händelse det är frågan om. Detta innebär att det kan vara motiverat

med olika uppsättningar blanketter för olika typer av händelser. Det torde vara betydligt

lättare att kontrollera att man fått med alla uppgifter om regeln är att man ska ta rätt blankett

och fylla i den fullständigt, istället för att man använder en gemensam blankett där vissa

uppgifter inte är relevanta för vissa typer av händelser.

På de blankettyper som förekommer idag finns oftast a) Uppgifter som behövs för att

entydigt identifiera händelsen (löpnummer, datum, klockslag, linjenummer, plats i förhållan-

de till hållplatser/gatunamn, färdriktning), b) Uppgifter om föraren (namn/anställningsnum

mer samt i något fall tid när körpasset börjat och slutat), c) Uppgifter om fordonet (vagntyp

när flera olika förekommer, skador), d) Uppgifter om händelseförloppet (på blanketten finns

som regel ett utrymme där föraren med egna ord beskriver vad som hänt och hur det hela

gått till, för händelser som innebär kollisioner med andra fordon/trafikanter finns ofta även

utrymme att rita en enkel skiss över förloppet) samt e) Uppgifter om eventuell motpart

(namn, adress, registreringsnummer i förekommande fall, försäkringsbolag, skador; med

motpart avses här såväl andra trafikanter som spårvägens egna resenärer). Uppgifterna om
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eventuella skador på spårvagnen, liksom rapportens löpnummer, fylls inte i av föraren utan

registreras senare i samband med verkstadens besiktning av vagnen respektive när förarrap-

porten kommit in till den som ansvarar för händelsedokumentationen.

Fördelarna med att låta föraren själv beskriva händelseförloppet med egna ord är dels att det

knappast är möjligt att få en lika fullständig bild av hur det hela gått till genom att ställa

frågor med fasta svarsalternativ, dels att föraren kanske observerat saker som man inte alls '

tänkt på när man konstruerat blanketten. Detta hindrar dock inte att det kan var motiverat att

också ha ett antal fasta frågor om olika omständigheter kring händelsen (sikt, väglag,

hastighet etc), eftersom föraren annars kanske inte tänker på att ta med dessa saker i sin

beskrivning.

En uppgift om föraren som skulle kunna vara relevant men som vi inte funnit på någon av de

blankettyper som vi studerat är anställningsåret (denna uppgift kan t ex användas för att få en

indikation på om utbildningens resultat förändras mellan olika utbildningskullar, om ett nytt

urvalsförfarande haft avsedd effekt, eller om det eventuellt kan finnas ett stadium när

förarens ökande erfarenhet i själva verket leder till en ökad frekvens av vissa typer av

händelser). Ytterligare några uppgifter som skulle kunna vara värdefulla att ta med på

blanketten diskuteras längre fram i detta kapitel i samband med att vi går igenom de olika

typerna av vardagliga spårvägshändelser.

7.2 Kollisioner med vägfordon

Detta är helt klart den vanligaste typen av spårvagnsolycka (för Nockebybanan och

Djurgårdslinjen är det to rn den helt dominerande olyckstypen). Samtidigt är det dock

ovanligt att denna händelsetyp leder till personskador och ännu ovanligare att den leder till

svåra personskador. Trots det jämförelsevis stora antalet händelser ger denna händelsetyp

därför endast ett tämligen blygsamt bidrag till det skadeindex som vi definierat tidigare.

Det går naturligtvis inte att ge någon enkel eller heltäckande förklaring till varför spårvagnar

kolliderar med vägfordon, eftersom det förekommer ett mycket stort antal variationer i de

trafikmiljöer där kollisionerna inträffar (såvida man inte går på den strikt juridiska

inställningen att det så gott som alltid är den andre förarens fel eftersom han/hon är
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skyldig att lämna spårvagnen företräde - detta bidrar dock knappast till att ge någon

uppfattning om hur man skall undvika olyckorna). För att försöka strukturera vår diskussion

något gör vi en grov uppdelning av de trafikmiljöer där spårvagnar kolliderar med vägfordon

i tre olika typfall: Plankorsningar , Avenykorsningar samt Blandad gatutrafik .

Anledningen till denna uppdelning är att det åtminstone delvis är fråga om olika typer av

kollisionshändelser (och därmed delvis olika typer av olycksförebyggande åtgärder som kan

behövas) i de olika trafikmiljöerna. Förekomsten av de olika trafikmiljöerna varierar också

starkt mellan olika verksamhetsutövare, vilket kommenteras i anslutning till respektive

typfall.

Plankorsningar"

Med denna typ av korsning avses korsningar där spårvägen korsas av en väg eller gata utan

att i övrigt utgöra någon integrerad del av själva väg-/gatumiljön. I princip alla korsningar på

Nockeby- och Lidingöbanorna är av denna typ och korsningstypen förekommer även på en

del ställen i Göteborg och Norrköping. På Lidingöbanan har man till stor del eliminerat

kollisionema med vägfordon i korsningarna genom att på ett flertal ställen använda

jämvägsbommar. Denna lösning kan dock vara svår att genomföra (och skulle utan tvekan

ställa sig mycket kostsam i förhållande till säkerhetsvinsternas storlek i termer av lägre

skadeindex) på andra banor där korsningama ibland är ganska komplicerade med flera

vägar/gator som strålar samman i anslutning till korsningen.

I vilken utsträckning kollisioner i dessa korsningar beror på att vägfordonsförare inte

uppmärksammar spårvagnen, misstolkar dess avsikter (t ex vid start från hållplatsläge före

korsningen) eller medvetet chansar på att hinna över korsningen före spårvagnen går

knappast att avgöra utan fördjupade studier. Möjliga åtgärder för att få ned antalet

kollisioner skulle exempelvis kunna vara a) att installera någon form av aktiv

varningssignal , t ex av den typ som används på en del ställen i Göteborg, som aktiveras av

spårvagnen innan den kommer in i korsningen, b) att förse spårvagnen med någon form av

tydligare varningsblinkers eller liknande för att markera dess avsikt att fortsätta ut i

korsningen eller c) att förse spårvagnen med kraftigare akustiska signalmedel (det skulle

kunna vara så att nuvarande signalutrustning inte räcker för att väcka en radiolyssnande

eller mobiltelefontalande bilförare).
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Avenykorsningar

Denna benämning används för korsningar på spåravsnitt där spårvagnen går i

kollektivkörfält eller på särskild banvall som separerar vägtrafikens två körriktningar. Detta

är en vanlig typ av korsning, framförallt i Göteborg. En betydande andel av kollisionema i

denna korsningstyp sker med vägfordon som svänger vänster och därvid kolliderar med en

bakifrån kommande spårvagn. Signalreglering (trafikljus) och förbudsskyltar (otillåten

vänstersväng) används på många ställen och bidrar säkert till att reducera antalet kollisioner,

men erfarenheten visar att åtskilliga kollisioner ändå inträffar trots dessa åtgärder.

Man kan tänka sig flera olika typer av möjliga förklaringar till denna typ av kollisioner

(förutom allmän laglöshet hos bilisterna). En möjlighet har att göra med att spårvagnen i

dessa korsningar utgör ett extra tillskott till en redan komplicerad trafikmiljö och att

vägtrafikantema därför kanske har fullt upp med att titta efter annan vägtrafik och inte tänker

på att det kan komma en spårvagn bakifrån (de kanske inte ens tittar i backspegeln innan de

svänger eftersom de redan ligger i vänster fil och därför inte räknar med att kunna bli

omkörda ). En annan möjlighet är att vägfordonsföraren visserligen uppmärksammat att det

kommer en spårvagn bakifrån men att han/hon missbedömer avståndet Och/eller spårvagnens

hastighet. En tredje möjlighet är att spårvagnsföraren vid körning i kollektivkörfält eller på

särskild banvall ibland kan vara något mindre på alerten än vid körning i blandad

gatutrafik och att detta kan vara en bidragande orsak vid en del kollisioner.

Utan mera detaljerade studier (som torde kräva att man lyckas intervjua de vägfordonsförare

som är inblandade i kollisionema) går det inte att avgöra vilken av dessa möjliga

förklaringar som bäst överensstämmer med verkligheten. Det kan rentav vara så att alla tre

förklaringarna (och kanske ytterligare några) bidrar till att förklara olyckorna. Beroende på

vilken av förklaringarna man anser är den troligaste kan olika typer av olycksförebyggande

åtgärder vara motiverade.

Om problemet är att spårvagnen inte uppmärksammas kan möjliga åtgärder t ex vara att sätta

upp trafikspeglar eller förse spårvagnen med kraftigare signal. Om problemet istället har att

göra med missbedömningar av avstånd och hastighet kan det finnas anledning att fundera

över om det är något i spårvagnsfrontens utseende som försvårar dessa bedömningar. En

sådan sak skulle kunna vara den centrala placeringen av spårvagnens strålkastare. Den

ljusbild som denna/dessa ger skulle möjligen kunna leda till att spårvagnen misstas för ett
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fordon med normal strålkastarplacering som befinner sig på betydligt längre avstånd. Den

mycket tätt samlade ljusbilden torde även kunna bidra till att göra det svårare att bedöma hur

fort spårvagnen närmar sig. För att påverka spårvagnsförarnas uppmärksamhet i

korsningama torde det vara viktigt att hålla dem ständigt informerade/uppdaterade om vilka

kollisioner och tillbud till sådana som inträffar samt om vilka korsningar som är mest utsatta

för dessa händelser. Det finns dock en typ av åtgärd som kan vara verkningssam mer eller

mindre oavsett vilken av de olika förklaringarna till att Vägfordon gör vänstersväng framför

spårvagnen som är mest riktig. Detta är att komplettera skylten förbud mot vänstersväng

med fysiska åtgärder (utdragen kantstensmarkering el dyl) som tvingar vägfordonsföraren till

ett onaturligt körbeteende för att kunna genomföra vänstersvängen.

Blandad gatutra k

Det tredje typfallet avser kollisioner som inträffar där spårvagnar och vägtrafik samsas om

gaturummet på en längre sträcka (inte bara i en korsning). Det är kanske något missvisande

att kalla dessa kollisioner för ett typfall, eftersom det rör sig om många olika typer av

händelser (inklusive kollisioner i korsningar) och vår diskussion kan bara beröra ett fåtal av

dem. Blandad gatutrafik utgör en betydande andel av trafikmiljön för Djurgårdslinjen samt i

Göteborg och Norrköping.

Tämligen många kollisioner i denna typ av trafikmiljö tycks orsakas av att vägfordons-

föraren och/eller spårvagnsföraren haft svårt att bedöma Spårvagnens utrymmesbehov. Ofta

rör det sig om bilar som stannats eller parkerats på ett sådant sätt att de utgjort ett

svårbedömbart hinder för spårvagnen. Detta kan gälla både vanlig kantstensparkering och

bilar som stannat för långt fram i korsningar där spårvagnen skall svänga. Det kan finnas

flera förklaringar till att utrymmesbehovet felbedöms. Spårvagnens rundade front kan

försvåra för såväl vägfordons- som spårvagnsföraren att avgöra exakt hur stort utrymme som

behövs för att spårvagnen skall kunna passera. Det kan också tänkas att en del

vägfordonsförare tror att om de bara ställer sig så att de går fria från själva spåret så kommer

spårvagnen att kunna ta sig förbi. Möjliga åtgärder mot denna typ av kollisioner skulle kunna

vara någon form av sikthjälpmedel/riktmärken för att underlätta spårvagnsförarens

bedömning av det exakta utrymmesbehovet och/eller markeringar i gatan som visar hur stort

utrymme spårvagnen behöver. Den senare åtgärden har den fördelen att den bör kunna vara

till hjälp för såväl spårvagns- som vägfordonsförare (och även oskyddade trafikanter, vilket

diskuteras vidare i avsnitt 7.3). En förhållandevis stor andel av kollisionema sker med
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bilister som bor på orter utan spårvagnstrafik. För sådana bilförare bör tydliga

gatumarkeringar kunna vara till särskilt stor hjälp när det gäller att undvika kollisioner med

spårvagnar. En nackdel med gatumarkeringar (förutom att de medför ett underhållsbehov)

torde dock vara att de kan ge ett gyttrigt och kanske förvirrande intryck på platser där flera

spårvagnslinjer korsas eller löper samman.

Det är också viktigt att se till att ordinarie filmarkeringar i gatan inte dras på ett sådant sätt

att vägfordonsföraren vilseleds beträffade möjliga konflikter med spårvagnens utrymmes-

behov, och att hänsyn även tas till spårvagnens svepyta'när spåren svänger. Den bilist som

befinner sig i ett körfält utan spårvagnsspår torde knappast förvänta sig att en spårvagn kan

tänkas inkräkta på det markerade filutrymmet. Även om detta inte förefaller vara något

vanligt förekommande problem finns det exempel på att kollisioner inträffat på detta sätt.

Ytterligare en typ av kollisioner som ibland inträffar i blandad gatutrafik är när bilister kör in

i sidan på en bakifrån kommande spårvagn (t ex vid väjning för att undvika hinder vid

trottoarkanten). De möjliga förklaringarna till denna olyckstyp torde till stor del vara

desamma som vid de tidigare diskuterade kollisionema i avenykorsningar (dålig uppsikt

bakåt, missbedömningar av avstånd och hastighet). Man skulle dock kunna tänka sig ännu en

möjlighet som har att göra med spårvagnens utseende/färgsättning. Att måla spårvagnar och

stadsbussar på samma sätt kan naturligtvis ha sina poänger, inte minst för att markera en

företagsimage , men det kan kanske i olyckliga fall leda till felbedömningar från andra

trafikanter. Den bilist som står i begrepp att svänga'ut för att undvika ett hinder vid

trottoarkanten (och som torde ha det mesta av uppmärksamheten riktad mot detta hinder)

kanske upptäcker i ögonvrån att ett bussliknande fordon håller på att köra om. Om bilisten

utgår från att det omkörande fordonet är en buss kanske han eller hon räknar med att

omkörningen skall vara avklarad före hindret och att den egna väjningsmanövern därför kan

genomföras som planerat. Eftersom spårvagnen kan vara betydligt längre än en buss

(åtminstone när man kör som spårvagnståg) kommer en sådan felbedömning sannolikt att

leda till en kollision. Det kan därför finnas anledning att överväga ifall man bör öka de

synliga skillnaderna mellan bussar och spårvagnar för att göra det lättare för även

okoncentrerade eller distraherade medtrafikanter att omedelbart kunna identifiera vilken typ

av fordon det rör sig om. Det kan också noteras att denna typ av händelse inte verkar

förekomma i Stockholm där bussar och spårvagnar har olika färgsättning.
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Som redan nämnts utgör inte de tretypfall som diskuterats här någon helt uttömmande

beskrivning av spårvägens trafikmiljöer. Inte heller är gränsdragningen mellan de olika

typfallen så enkel och entydig som denna framställning kan ge ett intryck av, utan det kan

förekomma ett stort antal variationer som är svåra att säkert klassificera som det ena eller

andra typfallet. Med tanke på de olikheter beträffande händelsetyper och möjliga

förklaringar till dessa som diskuterats här förefaller det ändå som om det borde vara

värdefullt att försöka registrera i vilken av de olikaptypema av trafikmiljö som kollisionema

inträffar. Det skulle även kunna vara värdefullt att på spårvagnsförarens rapportblankett ha

fasta svarsalternativ som anger om det är vägfordonet som kört på spårvagnen eller tvärtom

(eller om båda fordonens rörelse bidragit till kollisionen) samt, när det är spårvagnen som

kört på ett vägfordon, om motparten varit stillastående eller i rörelse. Dessa uppgifter

framgår visserligen i de flesta fallen av spårvagnsförarens egen redogörelse för händelse-

förloppet, men tyvärr inte alltid. Genom att särskilt ta med uppgifterna på blanketten blir det

både lättare att kontrollera att de finns med i rapporten och lättare att ta fram statistik över de

olika typerna av kollisionshändelser. För att den som läser förarrapporten skall kunna bilda

sig en korrekt uppfattning om händelseförloppet är det också mycket Värdefullt om

beskrivningen kompletteras med en enkel kartskiss över de inblandade fordonens placering

och färdriktning i kollisionsögonblicket.

7.3 Kollisioner med oskyddad trafikant

Detta är den händelsetyp som genomsnittligt sett ger de svåraste personskadorna per

inträffad händelse. En stor andel av händelserna leder till personskador och vissa av dessa

kan vara mycket allvarliga. Denna händelsetyp kommer därmed att svara för en mycket stor

andel av det totala skadeindex (utom möjligen för Nockeby och Lidingöbanoma där denna

händelsetyp är sällsynt), trots att antalet händelser i regel är betydligt färre än kollisionema

med vägfordon.

Om den tidigare diskussionen har visat att det kan finnas många tänkbara bidragande orsaker

till kollisioner med vägfordon, så torde situationen vara ännu mera komplicerad när det

gäller kollisioner med oskyddade trafikanter. I motsats till vad som är fallet med vägfordons

förare finns det inte heller några formella krav beträffande ålder, hälsotillstånd eller

utbildning för att få uppträda i trafiken som fotgängare eller cyklist. Uppgifter från sjukhusen
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i Göteborg visar också att en betydande andel av de oskyddade trafikanter som kolliderat

med spårvagnar (ca 20 % bland icke-dödligt skadade och så mycket som 60 % av de dödligt

skadade) under perioden 1988-1992 varit uppenbart påverkade av alkohol (Hedelin m fl,

1995).

I motsats till kollisioner med vägfordon kan kollisioner med oskyddade trafikanter i princip

inträffa precis var som helst på hela spårvägsnätet (även på särskild banvall, i tunnlar etc). I

verkligheten är dock olyckorna mycket ojämnt fördelade över olika delsträckor och i

huvudsak koncentrerade till platser där det förekommer många fotgängare, framförallt i

anslutning till hållplatser. Detta torde innebära att spårvagnsförarens beredskap att upptäcka

och snabbt reagera på plötsligt uppdykande fotgängare eller cyklister är betydligt lägre på de

delsträckor där dessa oskyddade trafikantkategorier förekommer mycket sällan.

I Göteborg har Trafikkontoret nyligen låtit göra en utredning av konflikter mellan spårvagn

och andra trafikanter, särskilt gående vid hållplatser. I utredningsrapporten (Trafikkontoret i

Göteborg, 1995) diskuteras olika egenskaper hos spårvagnen Som han ha betydelse vid

kollisioner med i första hand oskyddade trafikanter: Vagnens utformning (front, hjulhus,

avstånd mellan vagnar), körsätt (hastighet, bromsförmåga) samt upptäcktsmöjlighet

(utseende, hörbarhet). Vidare diskuteras orsaker till olyckor vid hållplatser, på sträcka

mellan hållplatser samt på väg till hållplats. Slutligen ges ett antal förslag till åtgärder bl a

beträffande hållplatsers utformning ( saxade hållplatslägen, skyddsavstånd, perrongbredd,

avstängningar etc), vagnar/vagnavstånd (utformning av front, koppel och hjulhus,

avstängning som hindrar passage mellan vagnar i spårvagnståg, avlägsnande av yttre handtag

osv) samt hastighet vid infart till eller passage av hållplats. Vi kommer inte att här närmare

gå in på eller upprepa de resonemang som förs i Trafikkontorets rapport utan rekommen

derar istället en läsning av denna rapport i dess helhet. Däremot skall vi försöka ge några

synpunkter som kanske kan komplettera framställningen i rapporten.

Flera av de möjliga åtgärder som diskuterades i föregående avsnitt i samband med

kollisioner med vägfordon torde även vara relevanta när det gäller att förebygga olyckor med

oskyddade trafikanter. Hit hör en större separering av spårvagnens strålkastare, vilket

troligen skulle underlätta en korrekt bedömning av avståndet till spårvagnen samt dess

hastighet (speciellt i mörker och/eller om den gående inte har fullgod syn). Ett visst belägg

för ljusbildens betydelse för avståndsuppfattningen återfinns i en studie av Lindberg, 1994,
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där en lokförare rapporterat att banarbetare tenderar att överskatta avståndet till annalkande

XZOOO tåg eftersom dessa har en tätare strålkastarplacering än vanliga Rc lok. En

markering i gatan av spårvagnens faktiska utrymmesbehov (med viss säkerhetsmarginal och

inklusive eventuell svepyta) borde vidare kunna bidra till att korrigera eventuella felaktiga

uppfattningar om hur nära spåret man kan gå utan risk. När ingen spårvagn befinner sig

inom synhåll är själva spåret det enda synliga tecknet på fara inom spårområdet. Det skulle

därför kunna tänkas att en del oskyddade trafikanter tror att de är i säkerhet så länge de inte

faktiskt befinner sig mellan rälerna. Denna möjlighet (eller kanske något mindre extrema

överskattningar av det säkra områdets storlek) skulle kunna bidra till att förklara varför

spårområdet på en del ställen tycks vara attraktivt som refug för fotgängare som vill

komma ifrån biltrafiken.

En modifiering av spårvagnens ljudsignal nämndes också tidigare som en möjlig åtgärd för

att reducera antalet kollisioner. När det gäller oskyddade trafikanter med starkt nedsatt hörsel

(eller sådana som är utrustade med bärbara bandspelare med hörlurar) är det kanske

tveksamt i vilken utsträckning ljudsignalering över huvud taget kan bli riktigt effektiv. Det

är därför viktigt att spårvagnsförama inte förväntar sig att signalering alltid skall ha avsedd

effekt. Förutom att man inte kan utgå från att alla i närheten skall höra signalen har den

traditionella spårvagnssignalen ytterligare en nackdel som har att göra med dess korta

varaktighet. Även om signalen uppfattas klart och tydligt gör det faktum att den avklingar så

snabbt att det kan vara svårt att korrekt lokalisera den i rummet (speciellt torde detta vara

fallet för personer med olika typer av hörselnedsättningar). Att lokalisera signalen korrekt

kan vara särskilt viktigt när flera spårvagnar samtidigt befinner sig vid en hållplats eller nära

varandra på en sträcka mellan hållplatser. Det kan också diskuteras huruvida det är lämpligt

att använda en och samma signal för normala driftsfall (utsignal vid start från hållplats)

och för att varna vid uppenbart riskfyllda situationer. Det kan vara så att den förstnämnda

användningen reducerar signalens verkan i det senare fallet eftersom associationen till

omedelbar fara försvagas.

I flera sammanhang vid våra möten med verksamhetsutövarna under projektets gång har

fotgängarnas bristande respekt för spårvagnar (i jämförelse med respekten för t ex bussar)

påtalats. Det kan finnas många anledningar till att fotgängares beteende skiljer sig åt i

närvaron av olika typer av fordon, och spårvagnen har flera egenskaper som kan bidra till att

förklara eventuella skillnader i fotgängarnas uppträdande. En sådan egenskap är att
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spårvagnen är ett tämligen tyst fordon. En spårvagn som står vid hållplats har stora likheter

med en buss som står med avslagen motor (särskilt om bussar och spårvagnar har samma

färgsättning). Spårvagnen aviserar dessutom inte på ett lika direkt sätt sin avsikt att starta

genom tydligt hörbara förändringar av motorns varvtal. I motsats till när det gäller en buss

behöver den oskyddade trafikanten inte heller räkna med att spårvagnen plötsligt kan göra en

oväntad förflyttning i sidled, vilket också kan göra att spårvagnen uppfattas som mindre

farlig.

Ytterligare en skillnad mellan spårvagnen och andra fordon är dess längd (speciellt om man

kör som spårvagnståg). Därigenom får spårvagnen en större barriäreffekt, dvs den hindrar

den oskyddade trafikantens förflyttning en längre tid än vad andra typer av passerande

fordon gör (eller ser åtminstone ut som om den skulle göra det). Detta kan i sin tur leda till

att en oskyddad trafikant är villig att ta en något större risk för att hinna över gatan före en

spårvagn än vad som är fallet tex när det kommer en buss. I jämvägssammanhang har

beteenden som påminner om den sistnämnda förklaringen observerats vid en utvärdering av

extra varningsanordningar i plankorsningar (Plankorsningsdelegationen, 1992). Där fann

man vid en uppföljning ett år efter installationen att när de extra vamingsljusen aktiverades

var det vissa bilförare som istället för att stanna ökade farten och körde mot rött för att hinna

över innan bommarna fälldes. Det är svårt att se vilken typ av åtgärder förutom ökad fysisk

separering av spårvagnar och oskyddade trafikanter (staket, planskilda övergångar etc) som

skulle kunna reducera de risker som uppkommer på grund av att de senare chansar på att

hinna över , men det är möjligt att en aggressivare ljudsignal på spårvagnen skulle kunna

bidra till att minska problemet något.

En annan fråga som varit uppe till diskussion i Göteborg är problemet med fotgängare som

använder spårvägstunnlar som genvägar eller uppehåller sig där av annan anledning. Den

kanske naturligaste lösningen att genom inhägnad eller liknande åtgärder göra

tunnelmynningama så svåråtkomliga att man avstår från att ta sig in i tunneln går knappast

att använda generellt, eftersom flera av tunnelmynningama ligger i nära anslutning till

hållplatser (möjligen skulle det dock gå att inhägna en del av plattformsänden närmast

tunneln så att man tvingas ta en mindre omväg). Varnings- och förbudsskyltar finns redan

idag, men det bör kanske undersökas om det går att göra dem mera avskräckande . En

annan möjlig åtgärd kan vara att försöka göra det så obekvämt som möjligt att gå i

spårområdet i närheten av tunnelmynningen och en bit in i tunneln, tex genom att lägga ut
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fin sand, grovt grus, gatstenar på högkant el dyl (under förutsättning att detta ej försvårar

spårunderhållet alltför mycket). Det har också diskuterats huruvida införande av belysning i

tunnlarna skulle öka eller minska riskerna. Å ena sidan skulle detta kanske göra tunneln

mera inbjudande att gå in i, men å andra sidan skulle det även kunna uppfattas som att

upptäcktsrisken ökar för den som går in där i olovliga syften. Belysning torde även öka

spårvagnsförarens möjligheter att i tid upptäcka om det finns personer i en tunnel, och med

belysning skulle det också vara möjligt att TV övervaka tunnlarna. Man skulle även kunna

tänka sig en variant där tunneln är mörk större delen av tiden men där någon form av

rörelsedetektor tänder ljuset när en person eller spårvagn kommer in i tunneln. Vilka

nettoeffekter som belysning skulle få för säkerheten i tunnlarna går dock knappast att avgöra

med mindre än att man genomför en systematisk studie av vilken effekt denna åtgärd har på

antalet personer som uppehåller sig där.

De försök som gjorts att styra fotgängarna till särskilt markerade övergångsställen när de

skall korsa spårvägsspåren uppvisar stora variationer i olika trafikmiljöer - från instängslad

bana där det bara går att komma över på särskilt anordnade övergångsställen till stora och

tämligen komplicerade trafikplatser där det knappt finns ett enda markerat övergångsställe.

Fotgängarnas beteende när de korsar spåren i olika typer av sådana gatumiljöer samt deras

förståelse av vilka regler som gäller i umgänget med spårvagnen är områden som förefaller

viktiga att göra till föremål för särskilda studier.

Ett speciellt problem när det gäller kollisioner med oskyddade trafikanter är att vissa av

dessa händelser kan vara svåra för spårvagnsföraren att upptäcka. Det är viktigt att komma

ihåg att i många fall är det inte spårvagnen som med ifrontpartiet kör på den oskyddade

trafikanten utan den senare som går eller ramlar in i sidan på spårvagnen. Eftersom

spårvagnsförarens uppmärksamhet normalt är riktad framåt i färdriktningen när vagnen är i

rörelse torde det kunna hända att sådana händelser passerar oupptäckta. Det kan därför

finnas anledning att tro att sjukhusens olycksstatistik kommer att vara mera fullständig än

verksamhetsutövarens egna uppgifter när det gäller personskador vid denna typ av händelser,

vilket ytterligare talar för nyttan av ett samarbete med sjukhusen. Många av händelserna

inträffar vid hållplatser, och i utredningsrapporten från Trafikkontoret i Göteborg (1995) tas

flera åtgärder upp som kan förväntas minska antalet olyckor av denna typ (tillräcklig

perrongbredd, avvikande perrongkant, spärrmålning). Trafikspeglar skulle kunna öka

spårvagnsförarens möjligheter att upptäcka denna typ av händelser vid hållplatser, såvida
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den fallande inte skyms av, andra personer. En möjlig bidragande orsak till vissa av

händelserna skulle kunna vara att man inte märkt att vagnen börjat sätta sig i rörelse. I så fall

kanske man bör överväga att undvika en färgsättning av vagnen med stora homogena färgfält

utan försöka åstadkomma en mera avbruten yta som gör att man lätt kan uppfatta rörelse

även i ögonvrån .

Liksom tidigare nämnts när det gäller kollisioner med Vägfordon kan det vara värdefullt att

på förarens rapportblankett ta in uppgifter om i vilken trafikmiljö kollisioner med oskyddade

trafikanter inträffar (hållplats, gata på/utanför övergångsställe, särskild banvall, tunnlar etc),

samt ifall det rör sig om en påkörning eller om det är den oskyddade trafikanten som gått

eller cyklat mot spårvagnen. Även för kollisioner med oskyddade trafikanter bör en enkel

kartskiss kunna ge en värdefull komplettering av förarens beskrivning av händelseförloppet.

7.4 Fall i vagn

Fall i vagn utgör en betydande andel av alla rapporterade personskadeolyckor vid Göteborgs

och Norrköpings spårvägar. En förhållandevis liten andel av dessa händelser leder till

allvarliga personskador. Även om de direkta skadorna till följd av fallet ofta är mindre

allvarliga, kan de långsiktiga konsekvenserna trots detta bli stora eftersom en stor andel av

de som faller är äldre. Man måste dessutom räkna med ett betydande mörkertal. Troligen är

det endast en del av de som faller och slår sig som anmäler detta till spårVägen eller

uppsöker sjukhus, varför både spårvägens och sjukhusens statistik sannolikt är ofullständig.

Även mindre allvarliga fallolyckor leder till obehag och besvär för resenärerna och till bad

will för spårvägen. Det finns därför goda skäl att studera denna olyckstyp för att söka finna

möjligheter att minska deras antal och deras följder.

Olyckstypen fall i vagn uppvisar ett intressant geografiskt mönster. Olyckstypen återfinnes i

Göteborg och Norrköping men är så gott som okänd bland resenärer på Nockebybanan,

Lidingölinjen och Djurgårdslinjen. Detta kan kanske förklaras av skillnader i trafikmiljö,

vagntyp, körsätt och/eller antal stående passagerare. Tyvärr är rapportering av fall i vagn

mycket ofullständig. Detta är fullt förståeligt; fallet observeras ofta inte av föraren, och även

om passageraren anmäler händelsen till föraren kan denne knappast i denna situation
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genomföra någon noggrannare utfrågning av passageraren. Ibland har dock föraren i

olycksrapporten antecknat att fallet skett i samband med hård inbromsning eller i samband

med start. Många av olyckorna anmäls först i efterhand till spårvägen av resenären själv.

Oftast registreras inte heller vid dessa tillfällen några detaljer i olycksförloppet. Detta

betyder att kunskapen om vilka egenskaper hos vagnen och trafiken som påverkar

sannolikheten för fall i vagn är mycket bristfällig. De slutsatser som kan dras av tillgängligt

material och av allmänna överväganden blir därför med nödvändighet spekulativa.

Man kan dock våga gissa att de allra flesta olyckorna sker i samband med att vagnen

accelererar eller bromsar. Spårvagnens acceleration är ganska måttlig, högst något över 1 m

per sekundz. Däremot kan retardationen vid bromsningbli betydligt högre, toppvärden på

upp till 3 m per sekund2 har uppmätts. Vad som kanske är viktigare än hög acceleration eller

retardation är dock rycket, d v s accelerationens eller retardationens förändring med tiden.

Några mätningar som skulle kunna bekräfta sambandet mellan dessa värden och frekvensen

av fall i vagn finns dock veterligen inte.

Det är även rimligt att frekvensen av fallolyckor har samband med hur fullsatt vagnen är; om

alla står tätt eller om alla sitter ned är sannolikheten för fall liten. Nockebybanan och

Lidingöbanan har båda som uttalad policy att erbjuda alla resenärer sittplats. En annan viktig

faktor är vagnens inre utformning: hur långt är det mellan stolpar att hålla sig i, hur är

rörelsemönstret från dörren och till en sittplats eller till en ståplats där resenären har ett

effektivt stöd. Finns det en biljettautomat (biljettstämplingsautomat) och är den i så fall

placerad så att man har stöd när man stämplar. Även den höjd på vilken automaten är

placerad kan ha betydelse för resenärens balans medan stämplingen sker. På Nockebybanan

och Lidingö-banan har de allra flesta resenärer månadskort som inte stämplas; de behöver

alltså inte köa framför en automat. Det kan noteras att under den av oss studerade perioden

har ingen olycka av typ fall i vagn rapporterats från Nockebybanan och endast två (något

tveksamma) från Lidingöbanan. Djurgårdslinjen har konduktör och på de äldre vagnarna kan

den påstigande omedelbart söka upp en plats att sitta eller stå. På den något nyare vagntypen

(f d Göteborgsvagnar) finns det fast konduktör som den påstigande måste betala till och ev

köa framför. Även där är emellertid antalet fallolyckor obetydligt. Att vagnens inredning kan

ha betydelse - vid allt annat lika stämmer bra med erfarenheter från Göteborg. I samband

med byte av vagntyp på linje 7 ökade antalet rapporterade fall i vagn påtagligt. Man kan

även föreställa sig att om någon faller har vagnens inre utformning betydelse för skadans
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omfattning och art. Olycksrapportema innehåller dock inte någon information som går att

använda för att utvärdera detta antagande.

Fall i samband med att vagnen startar kan i viss utsträckning bero på att resenären inte är

beredd på att vagnen skall sätta sig i rörelse och att det därvid kan uppstå ett ryck.

Utsignalens hörbarhet i den bakre delen av vagnen (och i den bakre vagnen i ett spårvagns

tåg) samt tidsmellanrummet mellan utsignal och start kan behöva studeras närmare.

Möjligheten att komplettera med någon form av visuell utsignal kan också vara värd att

beakta med tanke på att många äldre resenärer torde ha nedsatt hörsel. Förarens möjligheter

att se sina passagerare (ifall någon inte hunnit sätta sig före start eller om någon stigit upp för

att påskynda avstigning) är i vissa fall mycket begränsade eller helt obefintliga (framförallt

för resenärer i den bakre vagnen i ett spårvagnståg). Detta medför att det finns små

möjligheter att vid behov anpassa körsättet för att försöka undvika att någon faller.

Förbättrade möjligheter för föraren att se sina passagerare skulle även kunna ha positiva

effekter när det gäller att upptäcka fall vid på- och avstigning samt dörrklämningar.

Man skall inte heller bortse från möjligheten att försöka uppfostra resenärerna själva och

därigenom åstadkomma en spårvagnskultur som minskar antalet fall i vagn. Att uppmana

resenärerna (via anslag eller på annat sätt) att sitta tills vagnen stannat; att låta äldre,

personer med kryckor etc stiga på först så att de hinner använda biljettautomaten innan

vagnen startar, samt att gärna lämna sin sittplats ifall någon annan behöver den bättre, skulle

kunna bidra till att göra resan både trevligare och säkrare. Man kan naturligtvis även tänka

sig att genom anslag reservera ett antal platser nära dörrar/biljettautomat för rörelsehindrade

och äldre resenärer.

När det gäller att närmare utreda orsakerna till fall i vagn kan det vara värdefullt att på

förarens rapportblankett ta in uppgift om i vilken vagn (om man kör som spårvagnståg) samt

var i vagnen händelsen inträffat. Det kan också vara befogat att ha fasta svarsalternativ för

ett antal olika fallsituationer (start, bromsning för snabbt uppdykande hinder, bromsning vid

hållplats, annan bromsning, krängning i sidled, inget av dessa). »
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7.5 Fall vid på- och avstigning

Det inträffar ett betydande antal olyckor varje år i samband med att passagerare stiger på

eller av spårvagnen. Liksom vid fall i vagn är konsekvenserna oftast lindriga, men allvarliga

skador förekommer. Oftast är det äldre människor med vissa rörelsesvårigheter som råkar

illa ut. I några fall har olyckan inträffat då passageraren snubblat på kvarlämnat

byggnadsmaterial eller andra föremål som legat på hållplatsen. I övriga fall kan man bara

konstatera att olycksrapporteringen är så knapphändig att det knappast utifrån denna går att

dra några slutsatser om orsakerna till olyckorna. Om och när de nuvarande vagnarna ersätts

med låggolvsvagnar kommer sannolikt merparten av dessa olyckor att försvinna. Till dess

kan det finnas anledning att studera ledstängemas placering, belysning av trappsteg,

möjligheten att göra något åt hårda/vassa föremål eller ytor som resenären kan tänkas falla

mot m m. Även för denna händelsetyp kan man misstänka att mörkertalet är stort, dels för att

resenären inte bryr sig om att rapportera fallet och dels för att spårvagnsföraren inte sett att

något hänt (en del av fallen inträffar också under påstigning vid ändhållplatser när föraren

inte ens är närvarande).

7.6 Klämd i dörr

Denna olyckstyp är förvånansvärt frekvent. Skadorna blir som regel lindriga, men i enstaka

särskilt olyckliga fall har det hänt att en person släpats med en startande spårvagn. Den

enklaste förklaringen är att föraren inte har möjlighet att se alla dörrar i ett långt spårvagns

tåg och därför inte kan bedöma om alla som vill'av eller på har hunnit passera dörren.

Samtidigt måste man konstatera att denna överblick knappast är möjlig att åstadkomma utan

hjälp av speglar och/eller videokameror innanför och utanför dörrarna. I realiteten har man

förlitat sig på fotoceller som skall hålla dörrarna öppna så länge någon är på väg ned för

trappan och kontaktdon i dörrlistema som skall öppna dörren om någon kommer i kläm.

Dessa anordningar har emellertid brister. Gör man dem alltför känsliga kommer de att ge

upphov till driftsstömingar och är de för okänsliga känner de inte om en barnhand kommer

kläm eller om någon har en fot kvar på fotsteget. Föraren måste kunna koppla från

dörrautomatiken innan vagnen startar - eljest skulle dörren kunna gå upp under färd. I

rusningstid kan det dessutom vara nödvändigt att dörren går igen med en viss kraft och/eller

att någon form av tonsignal ges för att markera att nu är påstigningen avslutad. Allt detta gör
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dörrskyddet och dörrautomatiken till en kompromiss och den optimala lösningen är inte

trivial.

Det kan ibland vara svårt att avgöra om en händelse skall klassas som en dörrhändelse eller

som fall vid på- eller avstigning, eftersom dörrar som går igen oväntat och/eller för snabbt är

inblandade vid många fallhändelser. Det kan därför finnas skäl att ha en gemensam

rapportblankett för dessa händelser under förutsättning att den utformas så att det klart

framgår om det är frågan om ett fall eller en klämning, samt, när det är frågan om ett fall,

huruvida dörren varit inblandad eller ej. Det är självfallet också viktigt att det på blanketten

noggrant anges vilken vagn och vilken dörr det är frågan om för att undvika onödigt

omfattande felsökning.

7.7 Urspåring

Under denna rubrik diskuteras sådana urspåringar som sker utan att spårvagnen kolliderat

med annat fordon (en av effekterna av en kollision med ett tungt vägfordon kan annars vara

urspåring).

Varje år inträffar några tiotal urspåringar vid landets spårvägar. Antalet förefaller stå i någor

lunda proportion till trafikens omfattning, och det är svårt att urskilja något mönster som

skulle indikera intressanta skillnader i frekvens mellan olika trafikformer eller spår. Flertalet

urspåringar sker i växlar eller rännskenespår som används sällan och därför kanske är fyllda

med sand och jord. Häftiga regnskurar och snöfall kan också resultera i att sand spolas ned

respektive att snö packas i växlar och spår och därmed förorsaka en urspåring. Ett i

förhållande till trafiken oproportionerligt stort antal urspåringar sker på vagnhallsbangårdar

etc i samband med rangering.

Urspåringar leder sällan till personskador eller ens till'materiella skador, men de medför

bärgningskostnader och ofta avsevärda trafikstömingar. De flesta urspåringar beror på

tekniska brister hos fordonet eller infrastrukturen. Ett undantag utgör urspåringar i växlar där

manöverfel har lett till att vagnar gått ur spåret. I många fall torde det vara svårt att förutse,

och därmed att förebygga, urspåringar. Bland tänkbara åtgärder skulle kunna vara att se över
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intervallen för inspektion och underhåll av fordon och växlar/spår samt möjligen att ge

förarna ytterligare instruktioner/utbildning.

Varje år inträffar urspåringar som orsakas av sabotage. Som regel avlöper dessa händelser

utan personskador, men det kan givetvis inte uteslutas att någon målmedveten och kunnig

sabotör kan komma att skapa en svår olycka. De tekniska möjligheterna att skydda sig mot

sådana händelser är mycket begränsade; man får i stort sett förlita sig på att polisen kan finna

dessa individer innan de hunnit sätta sina planer i verket. Möjligen skulle förbättrad

belysning på särskilt utsatta platser kunna bidra till att dels avskräcka förövarna (genom att

sannolikheten för upptäckt ökar) och dels ge spårvagnsföraren bättre möjlighet att upptäcka

ett eventuellt sabotage.

7.8 Kollision mellan spårvagnar

Kollision mellan spårvagnar är relativt ovanligt, några få fall per år har rapporterats under

senare år. Enligt uppgift finns det här ett visst mörkertal; det händer inte alltför sällan att

förare missbedömer bromssträckan vid hållplatser och vagnarna tömar i varandra utan att

några skador upp-står. Av allt att döma har föraren vid dessa missöden uppfattat att han skall

stanna och även stoppunkten men överskattat den tillgängliga friktionen. Dessa händelser

bör därför knappast kunna utvecklas till en svår olycka; även en tämligen grov felbedömning

ger knappast högre kollisionshastighet än några få km per timme.

Det har emellertid inträffat några allvarliga kollisioner med personskador mellan spårvagnar

och flera kända händelser som med lite otur skulle kunna ha lett till svåra olyckor. Dessa

kollisioner har alla skett genom påkörning bakifrån (en händelse innebar dock en möjlig

frontalkollision), oftast därför att den framförvarande vagnen stannat på ett oväntat ställe och

den efterföljande vagnen kört för fort och/eller föraren haft dålig uppsikt. Som en följd av

dessa olyckor har de lokala förhållanden ändrats på sådana platser där man bedömt att

sannolikheten är högre än normalt för denna typ av kollision. Åtgärderna har varit

siktröjning, ändring av hållplatslägen, nedsatt hastighet på vissa sträckor m m. Andra

möjliga åtgärder skulle kunna vara att göra spårvagnen mera iögonenfallande bakifrån, tex

genom målning eller ändring av bakljusens utseende, samt signalreglering på särskilt

besvärliga platser.
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Det har även diskuterats att införa någon form av ATC/ATP (Automatic Train Control/Pro

tection). Lidingöbanan är till stora delar enkelspårig med signalreglerade mötesplatser och

har infört ATC. Denna mycket dyrbara åtgärd har dock en begränsad skyddseffekt på andra

spårvägar eftersom den endast kan förhindra kollision mellan spårvagnar, inte mellan

spårvagn och exempelvis en buss eller lastbil. Det kan även hävdas att ATC kan ge en

illusorisk trygghet vid färd i gatumiljö och att övergången mellan egen banvall och gatuspår

med gående och vägfordon inte är oproblematisk (detta är inget problem vid Lidingöbanan

som helt går på egen banvall).

7.9 Övriga händelser

Det finns många andra typer av händelser som utgör större eller mindre avvikelser från

spårvägens normaldrift men som inte behandlats i detta kapitel. Det rör sig dels om

händelser som bedömts ha liten potential att i sig själva förorsaka svårare personskador

(skadegörelse, ordningsstörande händelser, betalningsvägran, problem med elförsörjning,

föremål på spår etc) och/eller händelser som inträffar så pass sällan att de knappast kan

betraktas som en del av vardagsriskerna . Det kan naturligtvis diskuteras ifall inte även

urspåringar och kollisioner mellan spårvagnar hör till dessa mera sällsynta händelser, men vi

har ändå valt att huvudsakligen diskutera dem i detta kapitel (i deras egenskap av händelser

som i extremt olyckliga fall kan få mycket stora konsekvenser har de dock redan tidigare

berörts i kapitel 5).
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