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Referat

Denna studie har syftat till att undersöka möjligheterna att använda AEB-modellen (Accident Evolution

and Barrier Function) för att utreda tillbud och olyckor inom järnvägstrafik. AFEB är en kvalitativt

inriktad olycksanalysmodell med betoning på interaktionen mellan människa och teknik. Metoden

tvingar olycksanalytikern att ta med både de tekniska och de mänskliga aspekterna av den händelse som

utreds. Som en del av AEB-metoden ingår också att föreslå barriärfunktioner som förhindrar att ett
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en tvärvetenskaplig grupp utföra analyserna, då en bred kunskapsbas är en stor tillgång. AEB-metoden

har en stor fördel i att den är relativt enkel att ta till sig, vilket gör att människor från skilda discipliner

utan större svårigheter kan anamma arbetssättet.
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This study has been aimed at investigating whether the AEB model (Accident Evolution and Barrier
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qualitative model for accident analysis which emphasises the interaction between the human operator and

the technical system. The method forces the analyst to account for both the human and the technical

aspects of the event under investigation. The AEB method also encompasses an attempt to suggest barrier
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Förord

Denna rapport utgör redovisning av ett praktikarbete som genomförts vid Statens

väg- och transportforskningsinstitut (VTT) i Linköping av Martin Fridleifer under

perioden mars-juni 1996. Praktiken har genomförts som ett avslutande kurskrav

för erhållande av fil kand examen på beteendevetenskaplig utredarlinje vid

psykologiska institutionen, Stockholms universitet. '

Praktikarbetet har genomförts och bekostats inom ramen för det av Kommuni-

kationsforskningsberedningen (KFB) finansierade temaprogrammet "Samspel

människa-teknik inom järnvägsområdet" under ledning av docent Erik Lindberg.

De AEB-analyser som redovisas i denna rapport har genomförts av Martin

Fridleifer, och han är också huvudansvarig för samtliga delar av rapporten.

Ett varmt tack riktas till SJ Stab Trafiksäkerhet som ställt det erforderliga

utredningsmaterialet till förfogande.

Ett flertal andra personer har också bidragit till det här redovisade arbetet. Vi

vill härmed tacka alla som bidragit med de kompletterande uppgifter som behövts

för analysernas genomförande samt alla som lämnat synpunkter på tidigare

versioner av rapportmanuskriptet.

Rapportens omslagsbild har tagits av Christer Tonström, Mediabild,

Linköping.

Linköping i september 1996

Martin Fridleifer och Erik Lindberg
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Tillämpning av AFEB-analys (Accident Evolution and Barrier Function

Model) på järnvägsolyckor/-tillbud

av Martin Fridleifer och Erik Lindberg

Statens väg- och transportforskningsinstitut (VTT)

581 95 Linköping

Sammanfattning

I föreliggande studie prövas möjligheterna att använda AEB (Accident Evolution

and Barrier Function Model) inom järnvägsområdet, en metod ursprungligen

framtagen för kärnkraftindustrin. Metoden, som har en kvalitativ ansats, fokuserar

på de mänskliga och tekniska felhändelser som leder fram till en olycka eller ett

tillbud. Centralt i analysen är samspelet mellan människan och tekniken.

AEB-analysen består av två delar; en felhändelseanalys och en barriär-

funktionsanalys. I felhändelseanalysen identifieras de fel av mänsklig och teknisk

natur som uppstått. Dessa förs in i ett boxdiagram med en spalt för tekniska

felhändelser och en för mänskliga. Boxarna sammanbinds med pilar som visar den

tidsmässiga ordningen. Eventuella effektiva eller brustna barriärfunktioner

lokaliseras och förs in i diagrammet. Med barriärfunktion menas en mänsklig,

organisatorisk eller teknisk funktion, tänkt att stoppa ett olycksförlopp. Barriär-

funktioner som fungerat som tänkt klassificeras som effektiva. De som av någon

anledning misslyckats med den tilltänkta uppgiften räknas som brustna.

AEB-analysens andra del, barriärfunktionsanalysen, syftar till att producera

barriärer som skulle kunnat stoppa förloppet. Innan varje felhändelse går

analytikern in och försöker finna barriärer av teknisk eller mänsklig/organisatorisk

art. Dessa förs ut i marginalen till höger i diagrammet.

För denna studie valdes fyra olyckor/tillbud ut, där brister förekommit i

samspelet mellan människa och teknik. I det första fallet rörde det sig om

regelöverträdelser, fall två handlade om brister i kommunikationen mellan

operatörer och fall tre uppstod p g a avsaknaden av tillräckliga kunskaper om det

tekniska systemet. Fall fyra handlade om otillräckliga åtgärder vid ett tekniskt fel.

Analyserna har gjorts med utgångspunkt i SJ:s egna utredningar. Dessa har i de

flesta fall erbjudit tillräckligt faktaunderlag. I annat fall har kompletterande

information inhämtats från aktuell olycksutredare.

Samtliga händelser har varit möjliga att analysera med metoden, som visat

sig ge en mer detaljerad och strukturerad bild av förloppet. Delvis andra delar

belyses och analysen ger upphov till en stor mängd barriärfunktioner. Vid förslag

till dessa har inte några speciella hänsyn tagits till tekniska och ekonomiska

möjligheter att realisera dem. Sådana överväganden skulle vara möjliga vid arbete

i tvärvetenskapliga grupper, den arbetsform metoden egentligen är ämnad för. Då
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analyserna utförts av en person allena, och dessutom på ett litet antal händelser, är

det svårt att dra några slutsatser om reliabilitet och generaliserbarhet. Det vore

därför en intressant fortsättning, att inom järnvägsområdet utföra AEB-analyser i

en grupp där människor med olika kompetens ingår.
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Application of AEB analysis (Accident Evolution and Barrier Function

Model) to railway accidents/incidents

by Martin Fridleifer and Erik Lindberg

Swedish Road and Transport Research Institute (VTT)

S-581 95 Linköping

Summary

The present study investigated the possibility of using AEB (Accident Evolution

and Barrier Function Model, a method for accident/incident analysis originally

developed for the nuclear industry) in a railway context. The method, which is of a

qualitative nature, focuses on the sequence of human and technical errors which

eventually results in an accident or incident. The interaction between the human

operator and the technical system is of central importance in the analysis. *

An AEB analysis consists of two parts; an error sequence analysis and a

barrier function analysis. In the former, human and technical errors which have

contributed to the accident/incident are identified. These errors are listed in a

diagram with two columns of boxes, one for human errors and one for technical

errors. The boxes are connected by arrows showing the temporal sequence of

events. Barrier functions which have been effective or which for some reason have

broken down are localised and entered into the diagram. The term "barrier

function" refers to a human, organisational or technical function, the purpose of

which is to interrupt a sequence of events which might otherwise lead to an

accident or incident. Barrier functions which have worked as intended are

classified as effective, whereas those which for some reason have been ineffective

are regarded as broken.

The second part of the AFEB analysis, the barrier function analysis, is aimed

at suggesting new barrier functions which, if implemented, would prevent the

recurrence of the accident/incident under investigation. The analyst tries to find

such barrier functions for each error included in the abovementioned diagram and

lists them to the right of the two columns of boxes in the diagram.

In the present study, four railway accidents/incidents, in which faulty

interaction between the human operator and the technical system had been

identified as a contributing factor, were chosen for analysis. The first case

involved violaton of rules/regulations, the second a lack of communication

between different operators and the third a lack of knowledge about the technical

system. The fourth case was an example of an insufficient response to a technical

error. The analyses were based on the original accident/incident investigations

carried out by the Swedish State Railways (SJ). Those investigations were in most
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cases sufficiently detailed to make it possible to perform the analyses, but certain

additional information had to be collected from SJ.

All of the chosen accidents/incidents were successfully analysed with the

AEB method, which was found to give a more detailed and well-structured picture

of the sequences of events. Some additional aspects were highlighted as compared

to the original investigations, and the analyses suggested a large number of

possible barrier functions. It should be noted, however, that no attempt was made

to judge the technical or economic feasibility of those barrier functions. Such

judgements would require the cooperation of an interdisciplinary group, and the

AEB method was originally developed for use by such groups. Since the analyses

were carried out by only one analyst, and on a small number of accidents/inci-

dents, it is difficult to draw any conclusions about the reliability and generality of

the present results. An interesting continuation of the present study would

therefore be the analysis of further railway accidents/incidents by a group of

people representing different areas of relevant expertise.
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1 Inledning

Överallt i vår omgivning uppträder olika sorters mänskliga fel. Människor

förväxlar knappar, hämtar fel bok i bokhyllan eller slänger glassen istället för

omslagspapperet i papperskorgen. I de flesta fall har misstagen ringa betydelse,

men i vissa sammanhang kan de få katastrofala följder. Mycket skulle vara vunnet,

om fel kunde förhindras i miljöer där de inte är acceptabla. Enligt Reason (1990)

kan det dock synas utsiktslöst att försöka kontrollera mänskliga fel, beaktat hur

många olika vägar de kan uppstå på, även vid utförandet av en mycket enkel

uppgift. Reason poängterar dock att det inte är så illa som det vid en första

betraktelse kan te sig. Mänskliga fel är trots allt inte så vanliga som en beskrivning

av potentiella fel kan ge sken av. De är inte heller av så varierande art som det

finns förutsättningar för, snarare är det ett begränsat antal feltyper som uppträder

under allehanda mentala aktiviteter. Ett första steg, och en förutsättning för att

kunna handskas med mänskliga fel, är att förstå hur de ser ut och hur de

uppkommer.

1.1 Att förstå mänskliga fel

En modell för att förstå mänskliga fel bättre är Rasmussens skill-rule-knowledge

modell (Reason, 1990). Här delas mänskliga aktiviteter upp i operationer på olika

utförandenivåer (performance levels), efter hur automatiserade de är. Den

färdighetsbaserade nivån (skill-based) är den mest automatiserade. Operationer på

denna nivå styrs av förprogrammerade mönster, och de fel som uppstår beror på

bristande koordinering av styrka, tid etc. Med den regelbaserade nivån (rule-

based) åsyftas handlingssekvenser som vägleds av färdiga regler för hur en

specifik situation skall hanteras. Fel beror allt som oftast på en missuppfattning av

situationen, som resulterar i att fel regel används. Den kunskapsbaserade nivån

(knowledge-based) tillgrips när förutsättningarna är ovana. Handlingssekvensen

måste i sådana sammanhang planeras direkt vid utförandet. Detta är krävande och

resursutnyttjandet är många gånger ineffektivt. Avsaknad av tillräckliga kunskaper

ger upphov till fel i detta sammanhang. Med ökad erfarenhet av en handling,

förflyttas kontrollen från den kunskapsbaserade nivån mot den färdighetsbaserade

(Reason, 1990).

Reason (1990) bygger vidare på Rasmussens begreppsstruktur i en modell

kallad Generic Error-Modelling System (GEMS). Olika feltyper (error types)

knyts till Rasmussens utförandenivåer. De fel som uppträder på den

färdighetsbaserade nivån är av två varianter. Fel som uppträder vid själva

utförandet, och fel som hör ihop med lagringen av handlingsplaner för kommande

situationer. De fel som uppstår beror oftast på en inadekvat uppmärksamhetsnivå.

Antingen är operarören ouppmärksam vid den kritiska tidpunkt då något skall

utföras, eller annars gör han en extra kontroll av vad han håller på med under

någon rutinmässig handling, vilket leder till att han tappar bort sig mitt i . På den

regelbaserade och den kunskapsbaserade nivån sker misstag av två olika slag. Vad

gäller den regelbaserade nivån består misstagen antingen i att felaktiga regler
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används, eller att i och för sig riktiga regler används i fel sammanhang. På den

kunskapsbaserade nivån finns två huvudsakliga orsaker till misstag. Det första är

människans oförmåga att väga in tillräckligt många aspekter vid problemlösning,

s k bounded rationality. Denna oförmåga leder till att människor söker acceptabla

lösningar snarare än optimala. Det andra är felaktiga eller ofullständiga mentala

modeller av problemområdet.

1.2 Människan och tekniken

Vid konstruktionen av tekniska system där fel kan ge ödesdigra konsekvenser (t ex

kärnkraft), tas hänsyn till att tekniken kan klicka. För att öka säkerheten

konstrueras t ex parallella system, där det räcker att den ena delen fungerar. Vidare

utformas tekniken så att systemet automatiskt skall återgå till en säker nivå om ett

missöde inträffar, en s k fail-to-safe konstruktion (Harms-Ringdahl, 1993). Det är

viktigt att på samma sätt arbeta utifrån människans förutsättningar och

begränsningar. Vid design av teknisk utrustning finns det ett antal saker som bör

tas i beaktande. För det första skall risken för sammanblandning av komponenter

elimineras. Exempelvis får inte olika mätare vara alltför lika varandra. För det

andra är det av vikt att operatören kan se resultatet av sina handlingar, han skall så

långt det är möjligt ha inblick i processen. En tredje väg för ökad säkerhet är

tekniska konstruktioner som förhindrar fel. Ett bra exempel på en sådan

konstruktion är bildörrar som måste låsas med nyckel, ett effektivt sätt att undvika

utelåsning. En fjärde regel för god design är att undvika reglage med mer än en

funktion, då sådana konstruktioner ökar risken för felhandlingar (Wickens, 1992).

Vid konstruktion av avancerad teknik är s k feltoleranta system ett sätt att ta

hänsyn till mänskliga fel. Idéen är här att systemet skall förhindra uppkomsten av

allvarliga fel, t ex genom att ge operatören en andra chans. Ett exempel från

datorernas värld är att en fil inte försvinner så fort användaren trycker på "delete",

utan det går att ångra beslutet. En annan viktig bit är organisationen av arbetet.

Genom att utforma arbetet efter mänskliga förutsättningar ökar säkerheten. En

viktig åtgärd är att undvika arbetsuppgifter där operatörens arbetsminne över-

belastas i stressituationer. Skrivna instruktioner i anslutning till arbetsplatsen är ett

bra hjälpmedel. Likaså kan tydliga, logiska regler vara bra. Det är dock viktigt att

se upp med regler som kan vara hindrande vid en nödsituation. I vissa lägen är

operatörens erfarenhet och sunda förnuft en säkrare handlingsgrund (Wickens,

1992). Ett dilemma med automatiseringar är just detta med erfarenhet. Operatören

har fått rollen av övervakare av processen, och får därför ingen praktisk

erfarenhet. Detta kan kompenseras med simulatorträning, men det är av naturliga

skäl svårt att simulera sådant som aldrig hänt, men kanske kan hända (Reason,

1990).

1.3 Risk- och olycksanalyser

Då det aldrig går att gardera sig fullständigt mot oönskade händelser, finns ett

behov av metoder för att utreda det händelseförlopp som lett fram till en olycka.
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Risk- och olycksanalyser är metoder för att förstå och förebygga olyckor. Dessa

används sedan länge inom aktiviteter förenade med stora risker. Det är därför

naturligt att de flesta analysmetoder utvecklats i anslutning till verksamheter som

tex kärnkraftsindustri, kemikalieproduktion och flygtrafik. Idag beräknas det

existera drygt 200 olika metoder för riskanalyser (Evenéus, 1991). En stor del av

dessa metoder är av kvantitativt slag och kallas ofta PRA (Probabilistic Risk

Analysis), PSA (Probabilistic Safety Analysis) och QRA (Quantitative Risk

Analysis). Många metoder är inriktade på det tekniska systemet, exempelvis FTA

(Fault Tree Analysis), HAZÖOP (HAZard and OPerability study) och MCA

(Maximum Credible Accident). Andra metoder är inriktade på de organisatioriska

förhållandena. Viktiga sådana metoder är MORT (Management Oversight and

Risk Tree) och SMORT (Safety Management and Organization Review

Technique). Ett antal metoder har utvecklats för att beräkna mänsklig

tillförlitlighet, t ex AEA (Action Error Analysis) och HRA (Human Reliability

Analysis).

Ett ensidigt betraktelsesätt som analyserar risker med utgångspunkt från

antingen tekniska eller mänskliga systemkomponenter är naturligtvis inte

tillfredsställande, i synnerhet inte då samspelet människa-teknik ofta är centralt för

förståelsen av de mekanismer som leder fram till en olycka (Lindberg, Thedéen

och Näsman, 1993). Det finns ett fåtal metoder som tar hänsyn till samverkan

mellan människa, teknik och organisation. En sådan metod är MTO-analys

(Människa-Teknik-Organisation). Denna metod har använts bl a för att analysera

incidenter vid svenska kärnkraftverk. En MTO-analys består av tre delar; en

händelse- och orsaksanalys, en förändringsanalys och en barriäranalys. Den

inledande händelse- och orsaksanalysen bygger på insamlade faktauppgifter om

den händelse som ska utredas. Resultatet förs in i ett s k blockdiagram, där

delhändelserna placeras längs en tidsaxel. Även bidragande händelser, omständig-

heter och förutsättningar förs in i diagrammet. I samband med förändringsanalysen

studeras de avvikelser från det normala som förekommit. Dessa utvärderas för att

klargöra huruvida de påverkat händelsen, eller bidragit till dess uppkomst.

Resultaten förs in i blockdiagrammet. Den avslutande barriäranalysen syftar dels

till att upptäcka de barriärer som brustit och ge förslag till förstärkningar, dels till

att finna ut nya barriärer som kan stärka systemet (Bento, 1990).

En annan metod med liknande ansats är AEB-analys (Accident Evolution

and Barrier Function). AEB är en metod som fokuserar på de felhändelser som

leder fram till en olycka eller ett tillbud, och tar sin utgångspunkt i interaktionen

mellan människa och teknik. Metoden är så beskaffad, att analytikern tvingas

arbeta med både de mänskliga och de tekniska aspekterna av en händelse

samtidigt. Denna inriktning på samspelet mellan människa och teknik ger en

annorlunda infallsvinkel, och öppnar nya vägar vad gäller möjligheterna att finna

barriärfunktioner som bromsar utvecklingen mot en olyckshändelse (Svenson,

1991). En AEB-analys innefattar två delar. Den första delen är en felhändelse-

analys där de mänskliga och de tekniska felhändelserna identifieras och förs in i
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ett diagram. Här uppmärksammas också de barriärfunktioner som fanns vid

händelsen. Dessa klassificeras som brustna eller effektiva, beroende på om de

varit effektiva i sin uppgift. Del två är en barriärfunktionsanalys som syftar till att

finna ut barriärfunktioner som förhindrar att något liknande händer igen (Edland,

Malmsten och Svenson, 1990). AFEB-modellen är ursprungligen framtagen för

kärnkraftindustrin och företrädesvis nyttjad inom densamma, men har även visat

sig vara tillämpbar på andra områden (Lekberg, 1996).

1.4 Risk- och olycksanalyser inom järnvägsområdet

Järnvägstrafiken är, och har länge varit, ett transportmedel med låga olyckstal.

Kanske har detta gjort att riskanalyser inte är ett område som prioriterats. De

riskanalyser som gjorts har ofta behandlat transporter av farligt gods, varit av rent

teknisk natur och inriktade på den kvantitativa delen. Med dagens utveckling mot

bl a högre hastigheter för resandetåg finns all anledning att satsa på ett utvidgat

arbete med risk- och olycksanalyser, och då med metoder som tar även mänskliga

och organisatoriska aspekter i beaktande (Lindberg m fl, 1993).

Försök har tidigare gjorts att använda metoder med ett helhetsperspektiv på

olyckors uppkomst. Vid olyckorna i Sköldinge 1990 och Älvsjö 1994 användes

MTO-analys (Människa-Teknik-Organisation) i utredningsarbetet (Jacobsson,

1991; Statens Haverikommission, 1994).

I den studie som redovisas i denna rapport prövas möjligheterna att tillämpa

AEB-analys på några vanligare och mindre dramatiska händelsetyper inom

järnvägsområdet. I detta första försök prövas metoden på fyra olika olycks- och

tillbudstyper med syftet att:

1. Bedöma AFEB-metodens användbarhet vid analys av olyckor/tillbud

tillhörande de för studien utvalda händelsekategorierna.

2. Utröna huruvida det befintliga utredningsunderlaget skulle behöva

utökas för att möjliggöra uttömmande AEB-analyser.
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2 Metod

Inför denna studie definierades fyra händelsekategorier som ansågs utgöra

representativa exempel på olika typer av brister som kan förekomma i samspelet

mellan människa och teknik. Detta gjordes med avsikten att pröva AFEB-

modellens tillämpbarhet vid dessa olika förutsättningar. Kategorierna var

följande:

1. Direkta regelöverträdelser

2. Brister i kommunikation mellan olika operatörer

3. Bristande förståelse av det tekniska systemet

4. Felaktiga eller otillräckliga åtgärder vid olika typer av tekniska fel

En genomgång av Järnvägsinspektionens sammanställning av olyckor och

tillbud för åren 1990-93 var det första steget i datainsamlingen. Ett tjugotal

olyckor/tillbud, där samspelet mellan människa och teknik föreföll vara centralt

för händelsen, valdes ut. Dessa fördelade sig någorlunda jämnt över kategorierna,

med undantag för avdelningen "bristande förståelse av det tekniska systemet", till

vilken endast ett fåtal exempel kunde hänföras.

Fullständigt utredningsmaterial beträffande de utvalda olyckorna/tillbuden

införskaffades från SJ:s arkiv, vilket innebar att de fall som enbart utretts av

banverket föll bort, likaså de som inträffat på icke-statliga banor. Slutligen valdes

den händelse ut från var kategori, som ansågs vara det tydligaste och bästa

exemplet. På dessa fyra fall utfördes därefter AFEB-analys.

AEB-analysen gjordes i två delar, en felhändelseanalys och en barriär-

funktionsanalys. Händelseförloppsanalysen är en framställning av de felhändelser

som uppträtt, såväl av mänsklig som teknisk natur. Det är viktigt att framhålla att

en felhändelse i detta sammanhang mycket väl kan vara någonting som fungerat

planenligt, men likväl är att betrakta som sådan, då den bidragit till olycks-

förloppets fortskridande. Med andra ord skall tex ett tekniskt system som i

sammanhanget visat sig vara en olämplig konstruktion bedömas som ett fel, även

om det rent tekniskt fungerat klanderfritt. I felhändelseanalysen ingår även

identifiering av brustna respektive effektiva barriärfunktioner. Med detta förstås

åtgärder/funktioner som utformats för att förhindra ett eventuellt olycksförlopps

fortskridande, och i denna uppgift varit mer eller mindre lyckosamma. Eventuella

förstärkningar föreslås vid behov.

Felhändelseanalyserna genomfördes enligt följande mönster:

1. Tillgängligt material lästes igenom. Då något var oklart eller infor-

mation saknades kontaktades ansvarig olycksutredare för kompletterande

information.

2. Den felhändelse som utifrån materialet föreföll vara den inledande

placerades i ett AEB-diagram (se fig. 1 på nästa sida). I denna typ av
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diagram fördes felhändelserna in i boxar; mänskliga och organisatoriska

fel fördes in i den vänstra kolumnens boxar och tekniska i den högra.

3. De enligt utredningsmaterialet följande felhändelserna fördes in i

kronologisk ordning och boxarna bands samman med pilar, vars riktning

avser illustrera tidsförloppet i interaktionen mellan människan och det

tekniska systemet. När kedjan nått sin slutpunkt söktes eventuella

felhändelser som föregått de ditintills analyserade. Då sådana förelåg

fördes de in i diagrammet.

4. Brustna barriärfunktioner identifierades och fördes in i analysen. Med

denna term avses en funktion som var tänkt att stoppa ett onormalt

händelseförlopp, men som av någon anledning inte fungerat tillfreds-

ställande.

5. En möjlig fortsättning av händelseförloppet efter den i verkligheten

avslutande händelsen skisserades och fördes in i diagrammet.

Barriärfunktionsanalysen syftar till att föreslå möjliga barriärfunktioner, dvs

funktioner med uppgiften att hindra utveckling av liknande förlopp i framtiden.

Dessa barriärfunktioner kan vara av såväl mänsklig/organisatorisk som teknisk art.

En mänsklig/organisatorisk barriärfunktion kan vara en skriftlig instruktion till

operatören att avbryta en pågående process när han märker att något håller på att

gå snett. Ett exempel på en teknisk barriärfunktion är att processen med automatik

avbryts vid fel som påverkar säkerheten.

Barriärfunktionsanalysen gick till på följande vis: Med felhändelseanalysen

som utgångspunkt lokaliserades de ställen där barriärfunktioner borde funnits för

att stoppa utvecklingen mot en olycka eller ett tillbud. Varje felhändelse studera-

des noga för att eventuella barriärfunktioner som skulle kunnat förhindra den

skulle upptäckas. Föreslagna barriärfunktioner numrerades och fördes ut i

marginalen i AEB-diagrammet.
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Tid
MT

M2

M3

M4

M5

Människa
(Åtgärder, händelser,
bedömningar)
 

 
1/11 sE 

Mänsklig felhändelse 1

Teknik
(Komponenter, status,
process)

Kommentarer

 
T1 [Felhändelse 1 i tekniksystemet

 I
//1 Möjlig barriärfunktion 

T2 |Felhändelse 2 i tekniksystemet
 

 
 

 
1/3 s& 

Mänsklig felhändelse 2

 
112 //2 Möjlig barriärfunktion 

13 |Felhändelse 3 i tekniksystemet

 1
//3 Brusten barriärfunktion 

T4 [Felhändelse 4 i tekniksystemet
 

 
 

   

   

15 [Olycka/incident

//4 J =

#+

 

//4 Effektiv barriärfunktion

Figur 1 Diagram som används vid en AEB-analys. (Efter Svenson, 1991). (Texten

i boxarna beskriver mänskliga eller tekniska felhändelser. Pilarna mellan

boxarna illustrerar den tidsmässiga ordningen mellan felhändelserna.

Siffrorna i kolumnen "Kommentarer" indikerar barriärfunktioner som är

avsedda att stoppa händelseförloppet. )
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3 Resultat

De fyra olyckor/tillbud som AFEB-analys utförts på beskrivs i följande text

kortfattat vad gäller själva händelseförloppet. Dessutom redovisas de felhändelser

och barriärfunktioner som identifierats. Kompletta analyser återfinns i bilaga 1-4.

3.1 Analys 1 (Se även bilaga 1)

3.1.1 Händelseförlopp

Tillbudet inleds med att en tågklarerare gör en otillåten manöver för att göra

infarten till en station smidigare för ett tåg. Med syftet att tåget skall slippa "10-

övervakning", som skulle innebära krypkörning fram till plattformen, ställer han

"kör" i en mellansignal vid plattformen. Detta trots att förbigång med ett X2000-

tåg är beordrat från tågledare på annan ort. När tåget passerat en huvudsignal med

"kör och vänta kör" samt balisgrupp för 10-övervakning återtar tågklareraren den

lagda tågvägen genom s k nödutlösning. En viss fördröjning som finns inbyggd

gör att mellansignalen fortfarande visar "kör" vid tågets infart. Det hela

kompliceras dessutom av att lokföraren råkar stanna för långt fram vid

plattformen, vilket medför att han inte kan avläsa signalen från förarhytten. Medan

tåget står stilla för resandeutbyte ändras så signalen till "stopp". Händelseförloppet

kan fortsätta, då varken lokföraren eller den tågbefälhavare som finns ombord,

följer de instruktioner som finns för avgång. Tåget går mot "stopp" i signalen.

ATC-nödbroms fungerar så som tänkt, dvs tåget nödbromsas. Denna nödbroms

"kvitteras" dock bort av lokföraren, som inte inser att han gått mot "stopp", utan

istället tolkar inbromsningen som orsakad av ett balisftel. Han drar därför igång

igen. Det inträffade uppmärksammas av tågklareraren, som hejdar förloppet

genom att nödfrånkoppla kontaktledningen.

3.1.2 AEB-analys

Den utförda AEB-analysen pekar på ett stort antal mänskliga felhandlingar.

Tågklareraren, lokföraren och tågbefälhavaren bryter var och en mot föreskrifterna

i säkerhetsordningen (SÄO) vid minst ett tillfälle. Lokföraren gör dessutom en

felaktig bedömning vid ATC-nödbromsning, vilket också klassificeras som en

mänsklig felhandling. De tekniska felhändelser som identifierats är följderna av

tidigare inträffade mänskliga fel. En brusten barriärfunktion har konstaterats:

ATC-nödbromsningen som kvitterades bort. Tågklarerarens bortkoppling av

kontaktledningen betraktas som en effektiv barriärfunktion. Tänkbar fortsättning

är att tågen kommer in på samma spår och kolliderar (två tekniska felhändelser).

I barriärfunktionsanalysen föreslås en rad funktioner som skulle stoppat

förloppet. Utbildning för att förändra attityden till säkerhetsfrågor torde vara en

framkomlig väg för att komma till rätta med regelöverträdelser. Ett antal tekniska

barriärfunktioner föreslås vidare. En sådan är en förändring av tekniken, så att det

inte uppstår några situationer där personalen bryter mot regler för att vara

"smidiga". Det korrekta tillvägagångssättet skall helt enkelt vara det bästa. Ett

annat förslag är att nödbromsning sker automatiskt vid nödutlösning, vilket borde
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minska sannolikheten för otillbörligt användande av denna funktion. Vidare

föreslås flyttning av den aktuella signalen, så att avläsning kan ske även om tåg

råkar stanna en aning långt fram vid plattformen. Alternativt skulle designen på

signaler kunna förändras, eller någon typ av hyttsignalering införas, vilket skulle

vara barriärfunktioner som förbättrar säkerheten även på andra platser än den

aktuella. En tänkbar barriärfunktion för att undvika avsteg från reglerna vid

avgång, vore att tågbefälhavaren är tvungen att kvittera det signalbesked som ges

genom en knapptryckning. I slutskedet av tillbudsförloppet misstar sig lokföraren

på orsaken till ATC-nödbromsning. Han tror att balisfel är orsaken, en typ av fel

som förefaller vara relativt vanliga. Det är lämpligt att stärka den existerande

barriärfunktionen (ATC-nödbroms) genom att förbättra tekniken, så att dessa fel

blir mindre frekventa. Risken med ofta förekommande felaktiga varningar i ett

säkerhetssystem, är att det blir ett rutiniserat beteende att bortse från dem (se t ex

Jacobsson, 1991).

3.2 Analys 2 (Se även bilaga 2)

3.2.1 Händelseförlopp

Detta tillbud uppstod vid A-arbete på linjen mellan två stationer. Vid anmälan av

arbetet missförstod fjärrtågklareraren vilken sträcka som tillsyningsmannen, som

här kallas tillsyningsman A, avsåg att arbeta på. Han trodde felaktigt att

tillsyningsman A befann sig på samma sträcka som tidigare på dagen, en sträcka

vi kan kalla X. Tillsyningsman A har dock för avsikt att arbeta på en annan

sträcka, här kallad Y. Misstaget upptäcks inte, då samtalet brister vad gäller

repetition av för säkerheten viktiga uppgifter. På sträcka X har en annan

tillsyningsman, här kallad B, tidigare begärt A-arbete. Fjärrtågklareraren föreslår

nu samråd tillsyningsmännen emellan, vilket egentligen inte är nödvändigt vid den

typ av arbete som skall genomföras. Missförståndet angående sträcka uppdagas

inte heller vid samrådet mellan tillsyningsman A och tillsyningsman B, sannolikt

även denna gång beroende på brister i samtalsdisciplinen.

Resultatet av missförståndet blir att fjärrtågklareraren inte hinderanmiäler

sträcka Y som tillsyningsman A befinner sig på, utan enbart sträcka X. Sträcka Y

är därmed inte spärrad för tågtrafik. Tillsyningsman A visar nu prov på omfattan-

de brister i sina kunskaper. Han använder för det första inte kontaktdon för att

kortsluta spårledningen, vilket han skall enligt SÄ. Vidare avstår han från att

placera ut hindertavlor som varning, även detta ett brott mot reglerna. Detta

innebär en total avsaknad av personliga skydd. Följden av de misstag som begås

av inblandad personal, är att två tåg passerar under den tid arbetet pågår. Turligt

nog hinner hela arbetsstyrkan undan när tågen kommer. Även den traktorgrävare

som används hinner flyttas. Det kanske mest uppseendeväckande är att

tillsyningsman A intefinner det inträffade särskilt märkligt, utan slutför arbetet

som om ingenting ovanligt hänt. Det inträffade upptäcks först vid anmälan om

avslutat A-arbete, då fjärrtågklareraren reagerar på att sträckan som nämns inte är

den väntade. När han undrar om inte tåg passerat, svarar tillsyningsman A lugnt
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att "det har kommit två stycken, men vi har varit undan så vi har klarat oss". Det

är tämligen uppenbart att tillsyningsman A, som är nyutbildad, inte till fullo vet

vad A-arbete innebär. När fjärrtågklareraren efter händelsen påtalar nyttan av att

använda kontaktdon, är det också tydligt att tillsyningsman A inte förstått vad

dessa fyller för funktion.

3.2.2 AEB-analys

Kedjan av felhandlingar inleds med ett missförstånd angående vilken sträcka en

begäran om A-arbete gäller. Detta missförstånd, som är en mänsklig felhändelse,

upptäcks inte förrän arbetet är avslutat. Den barriärfunktion som fanns (repetition)

brast, då de inblandade inte följde de uppsatta reglerna. Fjärrtågklareraren

hinderanmäler inte den sträcka som tillsyningsman A skall arbeta på, en mänsklig

felhändelse som sker till följd av det tidigare misstaget. Det faktum att tillsynings-

man A inte använder vare sig kontaktdon eller hindertavlor är ytterligare två

felhändelser på människosidan.

Här betraktas de bristfälliga kunskaperna hos tillsyningsman A som barriär-

funktioner som brustit. Eftersom sträckan inte är spärrad, spårledningen inte

kortsluten och hindertavlorna inte uppsatta (samtliga tekniska felhändelser),

kommer det in tåg på sträckan (också det en teknisk felhändelse). Tillsyningsman

A reagerar inte på att detta är felaktigt, vilket är att betrakta som en mänsklig

felhändelse. Den uteblivna reaktionen förefaller bero på dåliga kunskaper om vad

A-arbete innebär. I analysen bedöms detta som en brusten barriärfunktion.

Lyckligtvis uteblev inte reaktionerna när tågen kom, utan alla människor hann

undan. Även de arbetsredskap som användes kom i säkerhet. Denna förflyttning

kan anses vara en effektiv barriärfunktion. En plausibel fortsättning på detta

förlopp, är att människor och utrustning påkörs (teknisk felhändelse).

För att stärka de kunskapsrelaterade brustna barriärfunktioner som uppmärk-

sammats, föreslås utökad utbildning/fortbildning som ger de insikter som behövs i

rollen som tillsyningsman. Dessutom föreslås en skärpt kontroll av kunskapsnivån

hos de som fått utbildning. Det får inte inträffa att nyutbildade har så allvarliga

brister i sina kunskaper som tillsyningsman A hade i detta fall. För att förbättra

samtalsdisciplinen föreslås fortbildning där vikten av säkerhetsfrågor betonas. Det

är viktigt att skapa en positiv attityd till rutiner som höjer säkerhetsnivån. En

möjlig teknisk barriärfunktion är att gå från muntlig information till någon typ av

skriftlig överföring, åtminstone vad gäller meddelanden av betydelse för

säkerheten.

3.3 Analys 3 (Se även bilaga 3)

3.3.1 Händelseförlopp

Vid detta tillfälle råkar en fjärrtågklarerare ut för "stillbild" i ställverket p g a ett

transmissionsfel. Detta innebär att sträckan, som vi kan kalla A-D, inte längre kan

fjärrmanövreras. Normalt skall stationsautomater inkopplas vid tillfällen som

detta. Av någon anledning inkopplas dock inte stationsautomaten vid station B på
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den aktuella sträckan. Därför får ett tåg "stopp" i infartssignalen. Fjärrtågklare-

raren lyckas inte häva felet med de brytmanövrar som skall användas, trots direkt

assistans av säg-fortbildare per telefon. Under tiden kör en lätt lastbil av vägen

och ner på spåret vid station C. Fjärrtågklareraren får besked om detta, men tycker

att han kan vänta med att informera lokföraren till dess allting fungerar normalt

igen. Fjärrtågklareraren bryter nu sträckan vid station A för att utföra en sk

sektionering. Han vet inte att denna åtgärd medför att alla stationsautomater på

sträckan A-D kopplas in, utan tror att de aktiveras efter hand som sträckan

sektioneras. Vad som nu händer är att tåget får "kör" rakt igenom och kolliderar

med lastbilen vid station C. Lastbilen får omfattande skador, tåget mycket

begränsade. Inga personskador uppstår, då bilens förare och passagerare hunnit ta

sig ur bilen.

3.3.2 AEB-analys

Ett antal tekniska felhändelser inleder den genomförda analysen (transmissionsfel

som leder till stillbild, sträckan omöjlig att fjärrmanövrera, stationsautomat

inkopplas ej, infartssignalen visar "stopp"). Fjärrtågklareraren har inte tillräckliga

kunskaper om tekniken för att kunna häva det uppkomna felet, vilket är en

mänsklig felhändelse. Att en lastbil, efter en avåkning, står på spåret, betraktas

som en teknisk felhändelse. Fjärrtågklarerarens avvaktan med att meddela

lokföraren om hinder på spåret, är en mänsklig felhändelse. Som sådan bedöms

också det faktum att fjärrtågklareraren saknar tillräcklig kompetens för att inse vad

som händer när sträckan bryts. Fjärrtågklareraren tror att tåget står kvar vid

infartssignalen, vilket är en mänsklig felhändelse. Själv påkörningen av lastbilen

är en teknisk felhändelse.

I barriärfunktionsanalysen har ett antal barriärfunktioner föreslagits. För att

komma tillrätta med de inledande tekniska felhändelserna rekommenderas

förbättringar som höjer driftsäkerheten. Vidare föreslås utbildningsinsatser för att

ge fjärrtågklarerare bättre kunskaper om hur transmissionsfel kan hävas. Det är

också angeläget att ge denna yrkesgrupp en ökad inblick i hur tekniken fungerar.

Detta för att öka förmågan att inse resultatet av de egna handlingarna. Slutligen

föreslås att det betonas i utbildning och regelverk, att information av betydelse för

säkerheten alltid skall framföras skyndsamt.

3.4 Analys 4 (Se även bilaga 4)

3.4.1 Händelseförlopp

Vid detta tillfälle spricker en hjulskiva på ett godståg. Hjulskivan sitter på

boggiens främre axel, till höger. Då skivan spricker får den spelrum i sidled och

drar sig mot axelns mitt. Hjulet går med andra ord mellan rälerna. Efter en tid går

även det vänstra hjulet ner innanför rälen. En stund senare spårar också boggiens

bakre axel ur. Vid infart på sidotågväg p g a möte kapas ledningar till en växel och

en signal. I samband med utfart på huvudtågväg kapas ledningarna till ytterligare

en växel. Då fjärrtågklareraren får spårledningsfel ber han lokförare B inspektera

VTT meddelande 796 23



den växel han ska passera. Denne upptäcker ej den spårviddsökning som skett,

eftersom han enbart kontrollerar växeltungorna. Lokförare B konstaterar att den

vänstra växeltungan är tillplattad, och att motorn står och "surrar" på tomgång.

Han gör bedömningen att det trots allt går att passera, då det är medväxel. Under

tiden fortsätter tåg A med (delvis) urspårad vagn. Detta ger upphov till stora

materiella skador, dels på järnvägsvagnen, men framför allt på banan. Först efter

ca 13 km upptäcker Lokförare A att något är fel. Troligen beror den sena

upptäckten på att tåget är tungt i sig självt. Nu märker han dock att det går

ovanligt tungt, och ser samtidigt att det slår upp gnistor från en vagn i sättet. Han

misstänker tjuvbroms och stannar för kontroll. När han inser vad som hänt

kontaktar han fjärrtågklareraren, som även får rapporter från lokförare B om

skador på banan. Fjärrtågklareraren bestämmer sig nu för att stoppa trafiken på

sträckan.

3.4.2 AEB-analys

En lång rad tekniska felhändelser inleder denna analys (hjulskiva spricker, höger

hjul innanför rälen, vänster hjul likaså, bakaxel ur spår, diverse ledningar slits av,

signaler slocknar, fjärrtågklareraren får spårledningsfel, banan skadas). Den enda

mänskliga felhändelse som identifierats är lokförare B:s miss vid inspektion av

växel. Orsaken till att felet inte upptäcks, är att växeln inte inspekteras på ett

riktigt sätt, i analysen betraktat som en brusten barriärfunktion. Denna mänskliga

felhändelse är av stor betydelse då den innebär att tåget fortsätter köra ytterligare

en sträcka (teknisk felhändelse), med betydande skador på banan som följd

(ytterligare en teknisk felhändelse). Lokförare A upptäcker så småningom vad som

inträffat. Detta är en effektiv barriärfunktion som förhindrar en allvarligare

urspåring (teknisk felhändelse), vilket annars vore en möjlig fortsättning. Tänkbart

är också att fler tåg skulle kunna spåra ur p g a skador på banan, vilket också

modelleras som en teknisk felhändelse. Denna möjliga utveckling förhindras dock

genom två effektiva barriärfunktioner. Den första är att lokförare B kontaktar

fjärrtågklareraren och rapporterar skadorna, den andra är att fjärrtågklareraren

stoppar trafiken på banan.

De möjliga barriärfunktioner som föreslås i analysen är dels förbättrad

kvalitetskontroll vid tillverkning/inspektion av aktuell materiel (hjulskivor),

eventuellt kompletterad med någon typ av system för felindikering vid den

aktuella typen av händelse, dels förbättrad utbildning beträffande inspektion av

växlar.
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4 Diskussion

Tillämpningen av AEB på järnvägsområdet har i denna studie i stort sett fungerat

bra. Metoden har i samtliga fyra försöksfall varit möjlig att tillämpa utan några

större problem. De svårigheter som trots allt funnits, har i första hand rört var i

felhändelseanalysen olika saker skall placeras. Problematiken härstammar i grund

och botten från de tveksamheter som emellanåt kan uppstå beträffande om något

skall betraktas som en felhändelse eller en brusten barriärfunktion. Detta är dock

på intet sätt unikt för järnvägstillämpningen, utan något som gäller överlag vid

användning av AEB. Det har emellertid inte någon avgörande betydelse för

analysresultaten, utan är mer en teknikalitet.

Det material som legat till grund för detta arbete, SJ:s egna utredningar, har

oftast varit tillräckligt detaljerat för att genomföra AEB-analyser. Trots denna

jämförelsevis goda tillgång på uppgifter, blir AEB-analyserna i viss mån lidande

av att underlaget inte är insamlat med tanke på just denna metod. Det är viktigt att

komma ihåg att de resultat analyser av detta slag kan ge alltid begränsas av det

utgångsmaterial som står till förfogande. Det är dock i denna studie tvivelsutan så,

att AEB-metoden har en hel del att tillföra om en djupare förståelse av

olyckorna/tillbuden eftersträvas. Framför allt vad gäller detaljrikedom, där

felhändelseanalysen tydligt lyfter fram alla de händelser som gemensamt ledde

fram till ett tillbud eller en olycka och barriärfunktionsanalysen ger en mängd

förslag på hur utvecklingskedjan skulle kunna brytas. AEB-metoden har sina stora

fördelar i att analytikern tvingas ta med både människan och tekniken i sin analys,

och att barriärfunktionerna produceras på ett systematiskt sätt. Det är därför

naturligt att fler och delvis andra saker uppmärksammas i en AEB-analys, jämfört

med SJ:s egna utredningar. Vad som sedan är användbart i realiteten kommer an

på andra att bedöma, då det i detta arbete inte tagits några direkta hänsyn till om

förslagen är tekniskt genomförbara eller ekonomiskt försvarbara. För att kunna

väga in dessa aspekter krävs att AFEB-analysen genomförs av en tvärvetenskaplig

grupp där beteendevetare arbetar tillsammans med tekniker, ekonomer och andra

relevanta yrkesgrupper. Detta skulle avsevärt höja kvaliteten på analyserna.

Kompletterande information från SJ:s utredare har varit nödvändig vid

samtliga analyser, men det har oftast rört sig om obekanta järnvägstermer eller

fakta som utelämnats för att utredaren sett dem som självklara. Generellt kan

konstateras att AEB-analyserna plockar fram delvis andra felhändelser i ljuset än

de som poängteras i SJ:s utredningar. Den tydligaste skillnaden är att AEB på ett

helt annat sätt lyfter fram samspelet mellan människan och tekniken. Vid en

jämförelse mellan de barriärfunktioner som föreslås i AEB-analysen och de

rekommendationer som återfinns i SJ:s utredningsmaterial, finns en tydlig skillnad

såväl vad gäller antalet förslag som deras karaktär. AEB-analysens arbetsmetod

förefaller generera fler förslag, som dessutom är av en mer varierad natur.

Exempelvis finns det inte i någon av de fyra SJ-utredningarna något förslag som

skulle klassificeras som en teknisk barriärfunktion. De föreslagna åtgärderna är

istället utbildning på SÄO och ytterligare information om vikten av att följa de
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regler som finns samlade där. Ett typiskt exempel är de rekommendationer som

ges i utredningen av tillbud ett. De lyder i sin helhet: "Hade reglerna i SÄ följts

hade händelsen aldrig uppstått. Utredaren har rekommenderat att använda denna

händelse i SÄO-seminarium som varnande exempel. Samtliga inblandade

personer har sedan händelsen erhållit SÄO-fortbildning kompletterat med s k

SÄO-seminarium. "'

På längre sikt bör strukturerade metoder för risk- och olycksanalyser vara en

naturlig del av säkerhetsarbetet inom järnvägen. Föreliggande studie är ett första

försök att använda AEB-modellen inom området. Det faktum att olyckorna/till-

buden analyserats av endast en person gör dock att det inte går att uttala sig om

huruvida samma resultat skulle ha erhållits ifall en annan utredare hade genomfört

analyserna. Då studien dessutom bygger på ett litet antal fall, är det också svårt att

dra några generella slutsatser om analysmetodens användbarhet inom järnvägs-

området. Det förefaller dock inte finnas några omedelbara hinder för att använda

modellen inom detta område. Inte heller kan någon av de fyra kategorier

olyckorna/tillbuden indelats i, sägas vara mindre lämpad för metoden. En

iakttagelse är emellertid att AEB-metoden har mer att tillföra vid olyckor med en

mer komplicerad struktur. Det är främst i sådana fall nyttan av en strukturerad

analys framgår.

En intressant fortsättning på denna studie vore en jämförelse av AFEB-

metoden och MTO-metoden, vad gäller användbarheten inom järnvägsområdet.

Det skulle även vara mycket givande att pröva en tillämpning av AEB i grupper,

där människor med olika kompetens ingår. Ett tänkbart upplägg är att SJ:s

olycksutredare introduceras i metoden, och arbetar med stöd av en grupp där

beteendevetare, ekonomer, tekniker och andra relevanta yrkesgrupper ingår.

Avslutningsvis kan konstateras att det försök till tillämpning av AEB-

metoden inom järnvägsområdet som gjorts i denna studie givit lovande resultat.

Innan slutlig ställning kan tas till metodens användbarhet skulle dock ett större

olycks- och tillbudsmaterial behöva studeras. Resultaten från dessa analyser skulle

med fördel kunna lagras i en databas. Denna databas kan sedan användas för att få

en överblick över hur ofta olika feltyper förekommer samt vilka barriärfunktioner

som ofta brister. Med ett större datamaterial skulle även ett bättre underlag

erhållas för att bedöma kostnadseffektiviteten hos olika typer av nya barriärfunk-

tioner, något som kan vara svårt vid utredningen av en enskild händelse.
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Bilaga 1

Sid 1 (4)

AEB-ANALYS NR 1

Inblandade fordon:

I huvudsak ett resandetåg kallat "tåg A" i texten; indirekt inblandat är också ett

annat resandetåg benämnt "tåg B".

Plats för händelsen:

Vid lokalbevakad station på stomnätet.

Inblandade personer:

Lokförare och tågbefälhavare på tåg A samt lokaltågklarerare på den aktuella

stationen. Perifert förekommer också en tågledare placerad på annan ort.

De felhändelser som identifierats i samband med analysen är i följande

beskrivning av händelseförloppet markerade med understrykning. Aktuellt

boxnummer (se diagrammet i slutet av bilagan) redovisas inom parentes.

Eventuella brustna eller effektiva barriärfunktioner markeras med fet stil. Typ av

barriärfunktion samt nummer i ordningen återfinns i en efterföljande parentes.

Felhändelseanalys

Tåg A befinner sig mellan blocksignal och infartssignal med signalbild "kör och

vänta stopp" när tågledaren beordrar förbigång med tåg B.

Tågklareraren vill undvika att lokföraren på tåg A får "10-övervakning" och ställer

därför "kör" i mellansignal vid plattform (box M), vilket innebär att tåg A

erhåller "kör vänta kör" i infartssignalen (T1).

När tåg A passerar balisgrupp med "10-övervakning" på spår 3 återtar

tågklareraren "kör" i mellansignalen genom nödutlösning (M2). Denna upplösning

av utfartstågväg för tåg A underlåter tågklareraren att meddela lokföraren på tåg A

(M3). Därefter klargör han infarts- och utfartstågväg för tåg B till spår 2.

Signalerna ställs i "kör 70 vänta 70".

Vid ankomst till stationen stannar lokföraren på tåg A så långt fram vid

plattformen att mellansignalen inte kan avläsas från förarplats (M4 och T4). Han

underlåter vidare att kontakta tågklareraren för besked om vad signalen visar

(MS).

Tågbefälhavaren på tåg A ger nu "avgång" utan att kontrollera den gröna lampan i

tågbefälhavarskåpet (M6), var på lokföraren drar igång tåget mot "stopp" i

signalen (M7 och T7). Vid passerande av mellansignalen i "stopp" erhåller tåget

ATC-nödbroms.

 

VTT meddelande 796



Bilaga 1

Sid 2 (4)

Lokföraren tolkar felaktigt ATC-nödbromsningen som balistel orsakat av att han

stannat för nära utfartssignalen (M8). Med tillgänglig information (infartssignalen

visade "kör vänta kör" vid passerandet, mellansignalen stod i "kör" vid infart till

stationen, inget meddelande från tågklareraren om återtagen signalbild,

avgångssignal från tågbefälhavaren) faller det honom aldrig in att han gått mot
"StOpp" ,

Lokföraren rapporterar ej ATC-nödbroms till tågklareraren (M9), utan "kvitterar",

fyller bromsarna och drar igång igen (M10 och T10). Därmed får ATC-

nödbromsen anses vara en brusten barriärfunktion (//12).

Händelsen får sin upplösning i att tågklareraren tvingas nödfrånkoppla

kontaktledningen (effektiv barriärfunktion //13) för att få stopp på tåg A.

Hade så inte skett hade växel 10, som ligger i tåg B:s tågväg, sannolikt blivit

uppkörd (T11). Under ogynnsamma omständigheter hade en kollision kunnat

inträffa (T12 och T13).

Barriärfunktionsanalys

Vid barriärfunktionsanalysen har tolv stycken möjliga barriärfunktioner

identifierats, som skulle ha kunnat stoppa förloppet.

//1 En anpassning av avståndet mellan baliser och växel så problem med

krypkörning längre sträckor kan elimineras, då detta förefaller utgöra ett problem.

//2 Utbildning som syftar till att höja medvetenheten om vikten av att

säkerhetsregler följs.

//3 Se punkt 2.

//4 Automatisk nödbromsning vid återtagande av kör är en förbättring som dels är

säkerhetshöjande på ett direkt sätt, men också indirekt genom att det betonas

tydligare att nödfallsutlösning endast ska användas i just nödfallssituationer.

//5 Se punkt 2.

//6 Risken att ett tåg stannar så att signal ej kan avläsas bör elimineras, eventuella

möjligheter torde vara flyttning av signal eller förändring av design.

//7 Någon typ av indikering i förarutrymmet.

//8 Se punkt 2.

//9 Se punkt 2.
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Bilaga 1

Sid 3 (4)

//10 Tågbefälhavare måste kvittera grön lampa för att tåg skall kunna avgå. På

detta sätt kan kontrollen inte glömmas bort eller hoppas över.

//11 Kvalitetssäkring av tekniken; balistel måste elimineras.
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Tid

M 1

M2

M3

M4

M5

M6

Människa

(Åtgärder, händelser,

bedömningar)

//14 //2 

 

Tågklarerare ställer "kör" i

mellansignal vid plattform

T]

Bilaga 1

Sid 4 (4)

Teknik

(Komponenter, status,

process)

 
Tåg A erhåller "kör och

 

  

-vänta kör" i infartssignal

   
 
 

   

 

 

 

 

   

 

 

 

 

  
 
 

 

 

 

 
MZ

 

 

 

 

 

 

  
 
 

M8

 

 
M9

 

 
M10

 

 

 

 

 

 

 

 
MT 1

 

 
M12

 

 
M13

 

 

 

 

 

 

 

//3 1/4 5

Tågklarerare återtar "kör" i T2

mellansignalen genom

nödutlösning

//5 L

Tågklarerare meddelar ej T3

upplöst tågväg till lokförare A

Lokförare A stannar för långt 14 |[Mellansignal kan ej

fram javläsas från förarplats

//6 1/17

1/18 # |

Lokförare A kontaktar ej 15

tågklarerare för fråga om

signal

//9 1/10 L

Tågbefälhavare ger avgång 16

utan att kontrollera att grön

lampa är tänd

s
Lokförare A drar igång tåg T7 [Tåg A avgår mot stoppsignal

mot "stopp" i mellansignalen

1/11 5

Lokförare A tolkar T8

ATC-nödbroms som balisftel

Lokförare A rapporterar ej T9

nödbroms

//12 L

Lokförare A drar igång igen T10|/Tåg A sätter åter igång

[113 FT

Tl1|Tåg A kör upp växel 10

sk
T12/Tåg A och tåg B på samma

spår

st
T13] Kollision

     

Kommentarer

Möjliga barriärfunktioner

//1 Anpassning av

avstånd

//2 Utbildning/

attitydförändring

//3 Utbildning/

attitydförändring

//4 Nödbroms vid

återtagande av kör

//5 Utbildning/

attitydförändring

//6 Ändring av

signalplacering

//7 indikering i

förarutrymme

//8 Utbildning/

attitydförändring

//9 Utbildning/

attitydförändring

//10 Kvittering av

grön lampa

// 11 Kvalitetssäkring

Brustna barriärfunktioner

//12 Nödbroms

bortkvitterad

Effektiva barriärfunktione

// 13 Tågklarerare

nödfråänkopplar

kontaktledning
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Bilaga 2

Sid 1 (3)

AEB-ANALYS NR 2

Inblandade fordon:

Två passerande tåg indirekt inblandade.

Plats för händelsen:

Ute på linjen. Enkelspår med fjärrblockering och ATC.

Inblandade personer:

Fjärrtågklarerare för sträckan, tillsyningsman A samt tillsyningsman B.

De felhändelser som identifierats i samband med analysen är i följande

beskrivning av händelseförloppet markerade med understrykning. Aktuellt

boxnummer i diagrammet i slutet av bilagan redovisas inom parentes. Eventuella

brustna eller effektiva barriärfunktioner markeras med fet stil. Typ av

barriärfunktion samt nummer i ordningen återfinns i en efterföljande parentes.

Felhändelseanalys

Fjärrtågklareraren tar fel på sträcka, tror att tillsyningsman A befinner sig på

samma sträcka som tidigare under dagen, dvs på samma sträcka som

tillsyningsman B (M1).

Detta misstag upptäcks ej av tillsyningsman A (M2), då samtalet mellan honom

och fjärrtågklareraren har brister vad gäller repetition av säkerhetsdelarna

(brusten barriärfunktion //13).

Fjärrtågklareraren frågar inte om tåg passerat (M3), vilket är en direkt följd av att

han missuppfattat vilken sträcka tillsyningsman A befinner sig på.

Fjärrtågklareraren föreslår nu samråd mellan tillsyningsman A och tillsyningsman

B, vilket egentligen inte är nödvändigt vid detta tillfälle (M4).

Vid detta samråd upptäcker inte tillsyningsmän A och B att de ej är på samma

sträcka (MS), sannolikt beroende på brister i samtalsdisciplinen (brusten

barriärfunktion //14).

Fjärrtågklareraren hinderanmäler, till följd av tidigare missförstånd, ej den sträcka

tillsyningsman A begärt A-arbete på; sträckan blir med andra ord inte spärrad för

trafik (M6 och T6).
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Bilaga 2

Sid 2 (3)

Tillsyningsman A använder inga egna skydd, varken kontaktdon (kortsluter

spårledning) eller hindertavlor (varning till lokförare) (M7, T7, M8 och T8).

Anledningen till detta är att tillsyningsman A inte förstår skyddens funktion

(brustna barriärfunktioner //15 och //16), trots avslutad utbildning till tillsynings-

man.

Under A-arbetet passerar två(2) tåg (T9).

Tillsyningsman A reagerar inte på detta (M10); han känner uppenbarligen inte

till (brusten barriärfunktion //17) att A-arbete innebär att inga tåg skall passera.

Turligt nog hinner de som är i arbete flytta undan utrustningen (bl a en

traktorgrävare) och dessutom försätta sig själva i säkerhet (effektiv

barriärfunktion //18). Med något mindre tur kunde det slutat med att människor

och/eller maskiner påkörts av tåget (T11).

Det inträffade uppdagas först då tillsyningsman A lämnar anmälan om avslutat A-

arbete. Vid positionsangivelse upptäcker fjärrtågklareraren att något inte stämmer.

Han frågar om, och inser att han misstagit sig på sträcka vid tidigare samtal.

Barriärfunktionsanalys

//1 Utbildning som syftar till att höja säkerhetsmedvetandet hos personalen.

//2 Säkrare informationsöverföring; enbart muntlig information ej

tillfredsställande. Flera tänkbara tekniska lösningar för överföring av text. En

annan möjlighet är övergång till radioblockeringssystem, där tillsyningsmannen

medelst externmarkeringsterminal kan externmarkera en sträcka vid arbete.

//3 Se punkt 1.

//4 Se punkt 2.

//3 Se punkt 1.

//6 Se punkt 2.

117, 1/9 och //11 Fortbildning för tillsyningsman A; detta är sådant en

tillsyningsman skall kunna.

//8, //110 och //12 Förbättrad kunskapskontroll; den som är färdigutbildad får inte

ha sådana luckor i kunskaperna.
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Tid

Människa

(Åtgärder, händelser,

bedömningar)

//1 //2 //13
 

M1 Fjärrtrågklarerare tar fel på

sträcka

 
1/13 1/41
 

M2

 

Misstaget upptäcks ej av

tillsyningsman A

  

d 
M3 Fjärrrågklarerare frågar ej om

tåg passerat

 

d 
M4 Fjärrtrågklarerare föreslår

samråd mellan tillsyningsmåän

A och B
 

//5 //6 1 1/14 
M5 Tillsyningsmän A och B

upptäcker inte vid samråd att

de ej är på samma sträcka
 

 
M6

 

Fjärrtrågklarerare hinderanmä-

ler ej tillsyningsman A:s sträcka

Bilaga 2

Sid 3 (3)

Teknik

(Komponenter, status,

process)

 
T1

 

 
T2

   

 
13

  

 
14

 

 
15

 

 
16 [Sträckan ej spärrad
 

  
1/7 1/8 1/15 x
 

MZ Tillsyningsman A använder ej

kontaktdon

NZ

   |
 

T7 [Spårledning ej kortsluten
 

 
779 7/10 7/16,
 

M8 Tillsyningsman A använder ej

hindertavlor

SZ

 

 
18 [Varning saknas
 

 

 
M9

   
//11 1/12 //47 £
 

M10 Tillsyningsman A reagerar ej

på detta

 

 
MT]
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SZ

 

J 
19 [Två tåg passerar under

N-arbetets gång

   |
 

 
V # (*7

 

T11|Tåg kör på fordon och

människor

   

Kommentarer

Möjliga barriärfunktioner

//1 Utbildning/

attitydförändring

//2 Säkrare kom-

munikationsöver-

föring

//3 Utbildning/

attitydförändring

//4 Säkrare kom-

munikationsöver-

föring

//5 Utbildning/

attitydförändring

//6 Säkrare kom-

munikationsöver-

föring

117 119 1/11 Utbildning

//8 //10 //12 Förbättrad

kunskapskontroll

Brustna barriärfunktioner

// 13 Repetition utförs

ej korrekt

// 14 Repetition utförs

ej korrekt

// 15 Bristande

kunskaper

// 16 Bristande

kunskaper

// 17 Bristande

kunskaper

Effektiva barriärfunktioner

// 18 Förflyttning av

människor och

maskiner
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Bilaga 3

Sid 1 (3)

AEB-ANALYS NR 3

Inblandade fordon:

Ett godståg och en lätt lastbil.

Plats för händelsen:

Nära station C på sträckan A-D, som är fjärrblockerad.

Inblandade personer:

Lokförare, förare av lätt lastbil och fjärrtågklarerare för den aktuella sträckan.

De felhändelser som identifierats i samband med analysen är i följande

beskrivning av händelseförloppet markerade med understrykning. Aktuellt

boxnummer i diagrammet i slutet av bilagan redovisas inom parentes. Eventuella

brustna eller effektiva barriärfunktioner markeras med fet stil. Typ av

barriärfunktion samt nummer i ordningen återfinns i en efterföljande parentes.

Felhändelseanalys

Fjärrtågklarerare för aktuell sträcka får stillbild" i ställverk p g a transmissionsfel

(box T1), vilket innebär att sträckan inte kan fjärrmanövreras (T2).

Stationsautomat vid station B fungerar ej som det är tänkt (automatisk inkoppling

vid transmissionsfel), vilket leder till att infartssignal vid station B visar "stopp"

(T3,T4).

Fjärrtågklareraren lyckas inte häva felet trots assistans från säo-fortbildare per

telefon (M5). '

Detta innebär att sträckan fortfarande inte går att fjärrmanövrera (T6).

Det som nu händer är att en lätt lastbil kör av vägen och blir stående på spåret vid

station C, belägen ca 1,5 mil längre fram i det aktuella tågets färdriktning (T7).

Fjärrtågklareraren får besked om att en bil står hindrande på spåret, men väntar

med att meddela detta till lokföraren då han tycker det kan anstå till dess han

lyckats häva transmissionsfelet (M8).

Fjärrtågklareraren använder sig nu av de s k brytmanövrer som finns för att bryta

sträckan vid station A. I och med detta kopplas stationsautomaterna in på hela

sträckan A-D. Detta inser inte fjärrtågklareraren, som i sin utbildning inte fått

någon djupare inblick i hur tekniken fungerar under dessa omständigheter (M9).
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Han tror därför att tåget står kvar vid infartssignalen till station B och att det

kommer att göra det tills den stationen återställts i samband med den sektionering

av sträckan som påbörjats (M10).

Händelseförloppet avslutas med att tåget kolliderar med bilen vid station C (T11).

Bilens förare och medföljande passagerare har dessbättre lyckats sätta sig i

säkerhet, så inga personskador uppstår.

Barriärfunktionsanalys

//1 Kvalitetssäkring för att undvika denna typ av fel.

//2 Se punkt 1.

//3 Fördjupad utbildning som ger ökad förståelse av tekniken skulle innebära att

fjärrtågklarerarna står bättre rustade för att tackla ovana problemsituationer.

//4 Klarare direktiv om att viktig information ska vidarebefordras utan onödigt

dröjsmål.

//5 och //6 Se punkt 3.
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bedömningar)
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M3
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Teknik

(Komponenter, status,

process)

 
Stillbild pga transmissionsfel

  

d 
Sträckan kan inte fjärrmanöv-

 

 

 

Stationsautomat kopplas inte

  

 

 
 
 

M5 Fjärrtågklareraren kan inte

häva transmissionsfelet

 

 

 
 
 

M6

   

 
MZ

 

 

   

 

 
 

//4g 
M8 Fjärrtrågklarerare väntar med

att meddela lokförare om

hinder på spåret
 

//S
 

M9

 

Fjärrtrågklarerare inser inte att

stationsautomater inkopplas på

hela sträckan   

d 
M10 Fjärrtågklarerare tror att tåg

står kvar vid infartssignal

 

 

 

 

   

 

   
 
 

//1

T]

T2

reras

[12]

T3

in automatiskt

sl

14 [Infartssignal visar "stopp"

|

T5

st

16 [Sträckan kan fortfarande

inte fjärrmanövreras

sl

T7 [Bil kör ner på spåret

|

18

19

T10

|
s

T11
 

MT 1
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råg kolliderar med bil

 

Kommentarer

Möjliga barriärfunktioner
// 1 Teknikförbättring

//2 Teknikförbättring

//3 Utbildning

//4 Regel om
information

//5 Utbildning
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AEB-ANALYS NR 4

Inblandade fordon:

Ett godståg.

Plats för händelsen:

Sträcka på stomnätet.

Inblandade personer:

Lokföraren på inblandat tåg, lokföraren på det tåg som kom efter, en

fjärrtågklarerare och en tågklarerare.

De felhändelser som identifierats i samband med analysen är i följande

beskrivning av händelseförloppet markerade med understrykning. Aktuellt

boxnummer i diagrammet i slutet av bilagan redovisas inom parentes. Eventuella

brustna eller effektiva barriärfunktioner markeras med fet stil. Typ av

barriärfunktion samt nummer i ordningen återfinns i en efterföljande parentes.

Felhändelseanalys

En hjulskiva i en av tåg A:s vagnar spricker (box T1). Den är placerad på boogiens

främre axels högersida. Hjulet kan nu rotera fritt på axelskaftet innanför rälen

(T2).

Efter ett tag går även vänster hjulskiva ner innanför rälen (T3). Efter ytterligare en

stund spårar även boogiens bakre axel ur (T4).

De urspårade hjulen sliter av ledningarna till två växlar (T5), vilka försvinner från

fjärrtågklarerarens display (T6). Dessutom slits ledningarna till en signal av (T7),

vilket medför att signalen slocknar (T8).

Skador uppstår på växlar, räler, befästningar och plankorsningar, samt på vagnen

med den urspårade boogien (T9).

Lokförare B inspekterar på order från fjärrtågklareraren en av växlarna. Vid denna

kontroll uptäcker inte lokförare B den ökade spårvidden i växeln (M10), eftersom

han enbart undersöker om växeltungorna sluter och ser normala ut (brusten

barriärfunktion //4).

Vagnen fortsätter gå urspårad (T11) och ytterligare skador uppstår (T12).
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Lokförare A märker att något är fel, undersöker tåget och upptäcker vad

som inträffat (effektiv barriärfunktion //5). Han meddelar det hela till

fjärrtågklareraren, som ungefär samtidigt får rapport från lokförare B om

skador på banan (effektiv barriärfunktion //6). Fjärrtågklareraren stoppar

omedelbart all trafik på den aktuella sträckan (effektiv barriärfunktion //7).

Barriärfunktionsanalys

//1 Förbättrad kontroll av materiel.

//2 Någon typ av varning för fel av det aktuella slaget, t ex hjulräknare.

//3 Utbildning om hur en växel ska inspekteras på ett korrekt sätt.
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M10 Lokförare på tåg B upptäcker

inte ökad spårvidd i växel vid

kontroll
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M12
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Teknik

(Komponenter, status,

process)

//1

TT [Hjulskiva spricker på tåg A

/12 J

T2 [Hjul roterar fritt på axelskaft

innanför rälen

13 Även axelns andra hjulskiva

går ner innanför rälen

T4 [Boogiens andra axel också ur spår

15 [Ledningar till växlar slits av

T6 [Växlar försvinner från

TZ [Ledningar till signal slits av

18 [Signal slocknar

19 [Skador på bana och vagn

110

>

Tl 1 [Vagn fortsätter gå urspårad

T12 [Ytterligare materiella skador

//15

T13|Allvarligare urspåring

/16 117 Z

T14|Fler tåg inblandade

   

Kommentarer

Möjliga barriärfunktioner

//1 Förbättrad

kvalitet

//2 Felvarning

//3 Utbildning

Brustna barriärfunktioner

//4 Otillräcklig

kontroll

Effektiva barriärfunktione

//5 Lokförare A

upptäcker fel

//6 Lokförare B

rapporterar skador

//7 Fjärrtråägklarerare

stoppar trafiken
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