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Förord

Denna rapport utgör slutredovisning av en förstudie avseende möjlig utformning av ett

system för rapportering av olyckor, tillbud och säkerhetsrelevanta avvikelser vid

vägtransporter av farligt gods. Förstudien har genomförts av Statens väg- och

transportforskningsinstitut (VTI), i samarbete med Lena Kecklund, på uppdrag av

Räddningsverket. VTI:s projektledare har varit Erik Lindberg, och uppdragsgivarens

kontaktpersoner har varit Göran Bergsjö och Lena Tellvik vid Räddningsverkets Risk-

och Miljöavdelning.

Huvuddelen av projektarbetet har genomförts av Lena Kecklund, och hon är också

huvudansvarig för innehållet i denna rapport. Projektet har bedrivits i nära samarbete

med uppdragsgivaren.

Ett varmt tack riktas till de företag som bidragit med material till förstudien (se

avsnitt 3.1 i rapporten), liksom till alla dem som bidragit med värdefulla synpunkter på

tidigare versioner av rapportmanuskriptet.

Rapportens omslagsbild har tagits av Christer Tonström, Mediabild, Linköping.
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Sammanfattning

Denna förstudie har syftat till att belysa förutsättningarna för ett rapporterings-

system för olyckor, tillbud och avvikelser vid vägtransport av farligt gods, samt

till att presentera ett förslag till hur ett sådant rapporteringssystem kan utformas.

Material om befintliga rapporteringssystem har samlats in från ett urval av

företag som transporterar farligt gods och från ett antal myndigheter verksamma

inom olika branscher.

Det rapporteringssystem som föreslås i rapporten syftar till att lära och finna

åtgärder för att förebygga olyckor; inte till att finna ansvariga och bestraffa.

Inrapporteringen av uppgifter till Räddningsverket föreslås ske via de säkerhets-

rådgivare som enligt ett direktivförslag från EU i framtiden kommer att finnas hos

flertalet företag som hanterar farligt gods. Vikten av att tillräckliga resurser avsätts

för att analysera inkomna rapporter och återföra information till rapportörema

betonas.

Ett förslag till informationsinnehåll i rapporteringssystemet presenteras.

Förutom identiñkationsuppgifter föreslås rapporteringen omfatta beskrivning av

händelseförlopp eller avvikelse, orsaksbeskrivning, redogörelse för konsekvenser

samt en beskrivning av möjliga och faktiskt vidtagna åtgärder för att förhindra en

upprepning.

Inför det fortsatta arbetet med rapporteringssystemet föreslås en empirisk

utprovning av rapporteringsblankett ske i samarbete med representanter för

branschen. Vidare behöver detaljerade anvisningar för rapporteringen utarbetas,

information som samlas in under en försöksperiod måste utvärderas och metoder

för fördjupade olycksanalyser behöver utvecklas.
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1 Uppdragets bakgrund och genomförande

1.1 Bakgrund
Räddningsverket har uppdragit åt Väg- och transportforskningsinstitutet (VTI) att

i en förstudie ge förslag till utformning av ett system för rapportering av olyckor

och tillbud i samband med landtransporter av farligt gods (SRVs Dnr U749-

1184/95). Uppdraget har begränsats till att omfatta enbart vägtransporter av farligt

gods, men det bör framhållas att de lag- och direktivförslag som beskrivs i avsnitt

1.1.1 och 1.1.2 även gäller för järnvägstransporter. Syftet med rapporterings-

systemet är att skapa en förbättrad erfarenhetsåterföring kring olyckor med farligt

gods och att få underlag till olycksförebyggande insatser i form av exempelvis

tekniska förbättringar, utbildning och information. Rapporteringssystemet ska

också användas för att övervaka säkerheten vid farligt gods transporter samt att

sprida information om risker i hanteringen till olika intressenter. Systemet ska

kunna övervaka redan kända risker i hanteringen samt bidra till att identifiera nya

risker.

Hot- och riskutredningens (SOU 1995:19) huvudbetänkande samt förslaget till

EU-direktiv 7220/3/95 "Om utnämning av och kompetens hos Säkerhetsrådgivare

för transport av farligt gods på väg, järnväg och inre vattenvägar" anger förutsätt-

ningarna för rapporteringssystemets utformning. Dessa publikationer är utgångs-

punkter för förslaget till rapporteringssystem som presenteras i denna rapport.

1.1.1 Hot- och riskutredningen

Hot- och riskutredningen som publicerades 1995 innehåller en rad rekommenda-

tioner angående transporter av farligt gods. Utredningen anger att kontrollen av

risker i tekniska system bör förbättras. Ett rapporteringssystem för olyckor och

tillbud vid transporter av farligt gods anges av utredningen som en åtgärd, och

man föreslår därför tillägg i lagen om transporter av farligt gods. Tilläggen innebär

att transportörer av farligt gods till föreskriven myndighet ska rapportera olyckor

och tillbud samt att en Säkerhetsrådgivare med särskild utbildning och bestyrkt

yrkeskompetens ska finnas hos de företag som transporterar farligt gods.

Säkerhetsrådgivarens uppgift är att övervaka att företagets personal följer de

bestämmelser som finns för verksamheten, att den berörda personalen har

nödvändig utbildning för sina uppgifter och att olyckor och tillbud rapporteras.

Säkerhetsrådgivaren ska göra företagsledningen uppmärksam på när den måste

vidta säkerhetsåtgärder. Ansvarig myndighet för lanz'itransport av farligt gods är

Statens Räddningsverk. Lagförslaget innebär också anpassning till det direktiv-

förslag som EU nyligen antagit.

1.1.2 EU:s direktivförslag

Förslaget till EU-direktiv Nr. 7220/3/95 EG "Om utnämning av och kompetens

hos Säkerhetsrådgivare för transport av farligt gods på väg, järnväg och inre

vattenvägar" berör utnämning av och kompetens hos Säkerhetsrådgivare för
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transport av farligt gods på väg, järnväg och inre vattenvägar. Materialet i detta

avsnitt har hämtats från Gemensam ståndpunkt (EG nr. 7220/2/95) antagen av

rådet den 6/10 1995 inför antagandet av rådets direktiv om utnämning av och

kompetens hos Säkerhetsrådgivare för transport av farligt gods på väg, järnväg och

inre vattenväg . Syftet med direktivet är att på ett bättre sätt förebygga risker som

är förenande med farligt gods transporter. I direktivet föreskrivs att medlems-

staterna ska vidta nödvändiga åtgärder för att varje företag som i sin verksamhet

utför transporter av farligt gods på väg, järnväg eller inre vattenvägar, eller

lastning och lossning i samband med sådana transporter, senast den 31 december

1999 ska utse en eller flera Säkerhetsrådgivare för transport av farligt gods med

ansvar att medverka till att förebygga de risker för människor, egendom eller i

miljön som är förenade med sådan verksamhet. I säkerhetsrådgivarens uppgifter

ingår att ansvara för att skriftligt rapportera olyckor som inträffat under transport,

lastning eller lossning av det farliga godset och som påverkat människor, egendom

eller miljö (artikel 7). Vidare beskrivs också säkerhetsrådgivarens uppgifter mera

specifikt som att utföra analyser och vid behov upprätta rapporter om konstaterade

olycksfall, tillbud eller allvarliga överträdelser under transport, lastning eller

lossning av farligt gods samt att införa lämpliga åtgärder för att undvika att

olycksfall, tillbud eller allvarliga överträdelser upprepas. Vidare också att införa

lämpliga nödåtgärder i händelse av en olycka eller tillbud som kan påverka

säkerheten vid transport, lastning eller lossning av farligt gods.

1.2 Förstudiens syfte

Syftet med denna förstudie är att belysa förutsättningarna för ett rapporterings-

system samt presentera förslag till hur ett rapporteringssystem kan utformas.

Särskild tonvikt läggs vid att formulera syftet med rapporteringssystemet, då syftet

i hög grad är avgörande för systemets utformning. En fördjupad problemanalys av

systemets täckningsgrad, informationsinnehåll, organisatoriska struktur, hur

uppgiftslämnarna ska motiveras samt hur insamlad information ska användas

ingår. Med systemet täckningsgrad avses i vilken omfattning de rapporterings-

skyldiga kan fås att rapportera olyckor, tillbud och avvikelser. I förstudien

redovisas också erfarenheter från andra rapporteringssystem som bedömts vara av

intresse för denna tillämpning. Slutligen presenteras ett förslag till informations-

innehåll i rapporteringsblankett samt ett förslag till uppläggning av en empirisk

studie för utprovning av blankettförslaget. Fördjupade olycksanalyser diskuteras

också i anslutning till det sistnämnda.

1.3 Transporter av farligt gods på väg
Farligt gods är ett samlingsbegrepp för ämnen och produkter, som har sådana

farliga egenskaper att de kan skada människor, miljö och egendom om de inte

hanteras på rätt sätt under en transport. Begreppet transport innefattar 1.

förflyttning av godset med ett transportmedel, 2. lastning och lossning och 3.

förvaring och hantering i samband med transport. Till egendom och omgivande
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miljö räknas annat gods, fordon, terminalbyggnader, djur, mark, vägar, luft,

vattentäkter, intilliggandebyggnader och övrig natur. Även tömda ej rengjorda

förpackningar, som innehållit farliga ämnen enligt ADR/ADR-S, ska behandlas

som farligt gods. Regelverket ADR är en europeisk överenskommelse om

internationella transporter av farligt gods på väg. Från och med januari 1997 skall

bestämmelserna i bilagorna A och B till ADR även tillämpas vid inrikes transport

i EU:s medlemsstater.

Farligt gods klassificeras i olika klasser (klass 1-9 inom ADR). Klassi-

ñceringen grundar sig på huvudrisken som finns med att transportera ett visst

ämne. I Sverige reglerar lagen och förordningen om transport av farligt gods

ansvarsförhållandena vid farligt gods transporter. Avsändare av farligt gods har ett

primärt ansvar för att transporten sker på ett föreskriftsmässigt korrekt sätt. Med

avsändare förstås den som till någon annan lämnar farligt gods för transport, eller

som för egen räkning transporterar sådant gods (förordningen om transport av

farligt gods). Detta betyder bland annat att speditören/transportföretaget i många

situationer har ett avsändaransvar.

Avsändaren ansvarar för att godset är klassificerat och får transporteras, att

godset är rätt förpackat och märkt och att de handlingar som krävs för transporten

finns och är korrekta. Transportören ansvarar för att fordonet är rätt utrustat, att

det finns lämplig personlig utrustning, att föraren har rätt utbildning och att

transporten planeras, tex beträffande lokala trafikföreskrifter och möjlighet att

ställa upp fordon. Föraren ansvarar för att med utgångspunkt i transporthandling-

arna kontrollera att avsändaren och transportören tagit hänsyn till de krav som

ställs för transporten, att kontrollera att godset är helt, märkt och etiketterat samt

att de transporthandlingar som krävs finns med. De handlingar som föraren ska

kontrollera för transporten är: godsdeklaration (fraktsedel), avsändarens intyg,

transportkort (skiftliga instruktioner, när detta krävs), intyg om förarutbildning

(när detta krävs), certifikat (när detta krävs), kopia på eventuellt bilateralt avtal,

lastplan (när detta krävs) och tillstånd eller dispens i vissa fall som medger att

transporten får utföras (Arbetsskyddsnämnden, 1994).

1.4 Förstudiens genomförande

Författarna har insamlat material om risker, riskhantering och olycksutredningar

rörande vägtransporter av farligt gods samt angående rapporteringssystem för

olyckor och tillbud från andra branscher. Författarna har också tagit del av

rapporteringssystem från andra svenska myndigheter: Arbetarskyddsstyrelsen,

Järnvägsinspektionen, Luftfartsverket, Statens Kärnkraftinspektion och Sjöfarts-

verket. Genom Räddningsverket har man också haft tillgång till rapporterings-

blanketter och statistiska sammanställningar för transporter av farligt gods från

bl a Kanada och USA.

En förfrågan till vissa större rapporteringsskyldiga företag i Sverige angående

interna rapporteringssystem har genomförts. Ett antal större rapporteringsskyldiga

transportföretag tillskrevs av Räddningsverket angående interna rapporteringssys-
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tem under januari-februari 1996, se Bilaga 1. Svar har erhållits från ASG Sweden

AB, ADR-transport AB, Bilspedition Inrikes AB, Norsk Hydro Olje AB, OKPs

Transporter, Svenska Petroleum Institutet, Stockholms Oljetransportörer AB och

Nordic Bulkers AB. De inkomna svaren beskrivs i kapitel 3.

Ovanstående material samt författarnas egna erfarenheter har använts vid

utformningen av förslaget till rapporteringssystem.

10 VTI notat 37 - 1996



2 Rapporteringssystemets roll i säkerhetsarbetet

Ett system för olycks-, tillbuds- och avvikelserapportering måste relateras till

andra aktiviteter som bör ingå i ett program för Säkerhetsövervakning av en

verksamhet. Rapporteringssystemets roll beskrivs därför kortfattat i detta kapitel.

2.1 Hur kan hot och risker i ett tekniskt system kontrolle-

ras?
I de flesta verksamheter där olyckor kan medföra allvarliga konsekvenser

förekommer rapportering och analys av inträffade olyckor. Rapporteringen utgör

en grundläggande del av säkerhetsarbetet. Säkerhetsövervakning i ett tekniskt

system kan dock ske på olika nivåer där rapportering av olyckor och tillbud är en

grundläggande nivån (1). För att bedriva ett effektivt säkerhetsarbete bör man

arbeta med ytterligare fyra nivåer: Rapportering av tillbud och felhandlingar som

inte fått några konsekvenser men som kunnat medföra allvarliga problem (2).

Identifiering av tekniska och organisatoriska förhållanden i verksamheten

(bakomliggande brister) som kan medföra felaktiga handlingar, exempelvis hög

arbetsbelastning och bristfällig ergonomisk utformning (3). Kontinuerlig

övervakning av säkerhetsindikatorer i verksamheten (4). På en femte nivå (5)

övervakas indikatorer på säkerhetskultur. De olika nivåerna i säkerhetsarbetet

presenteras i Figur 1. Ytterligare diskussion av denna struktur kan återfinnas i

Reason (1991).

  
Olyckor
och

tillbud
   
   Arbetsuppgifter

Felhandlingar 2
utan konsekvenser i

Bakomliggande brister 3
i arbetssituationen

/ Säkerhetsindikatorer \4 T

Organisation

/ Säkerhetskultur \5 i

    

Figur 1 De olika nivåerna i säkerhetsarbetet.

Nivå 3, 4 och 5 av Säkerhetsövervakning utgör ett slags riskanalyser och

handlar om att identifiera risksituationer i verksamheten innan olyckor och tillbud

inträffar. Nivåema 4 och 5 berör granskning av en verksamhets ledningsfunktioner

medan nivåerna 1-3 är fokuserade på arbetsuppgifterna i verksamheten. Analys av

olyckor och tillbud är således ett grundläggande steg i säkerhetsövervakningen,
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men behöver kompletteras med andra åtgärder. Det är viktigt att inte enbart

använda antalet rapporterade olyckor och tillbud som säkerhetsindikatorer för en

verksamhet. Förhållanden i organisationen som kan leda till olyckor måste också

övervakas. Svagheten med att använda olyckor och tillbud som säkerhetsindika-

torer är att det ofta kan tyckas vara slumpen som avgör om en eller flera

felhändelser resulterar i en olycka eller ej. I många tekniska system är också

olyckor relativt sällsynt förekommande. Detta innebär att underlaget för statistiska

bearbetningar blir för litet. Många felkällor finns också när det gäller olycks-

rapportering. '

I denna rapport, och i förslaget till informationsinnehåll i rapporteringsblankett

till Räddningsverket, används begreppet avvikelse för att beteckna rapporterings-

värda brister med avseende på nivåerna 2-5 i figuren. Observera dock att

avvikelserapportering inte är tillräckligt för att garantera en god säkerhetsövervak-

ning på dessa nivåer.

2.2 Hur uppkommer olyckor och tillbud?

För att kunna analysera olyckor och tillbud och insamla relevant information är

det nödvändigt att ha en uppfattning om hur dessa uppkommer. Syftet är att

identifiera förebyggande åtgärder för att kunna förebygga nya olyckor. Om även

bakomliggande orsaker på systemnivå identifieras och åtgärdas kan olyckor av

samma typ eller av liknande typ förebyggas. Idag är de flesta överens om att

många olyckor i komplexa tekniska system med inbyggda säkerhetsbarriärer

orsakas av en kombination av flera samtidiga fel (se tex Reason, 1990). Även

transporter av farligt gods kan omfattas av detta perspektiv Ofta är det

kombinationen av mänskliga, tekniska och organisatoriska fel och brister som

ligger bakom en olycka. Bakomliggande brister i organisation och teknik, tex

beslut om ett olämpligt arbetstidsschema, bristfällig konstruktion i kombination

med olämpliga/felaktiga handlingar av individen i en särskild arbetssituation kan

ofta härledas som orsaker till olyckan. Ett systemperspektiv där olika delar;

teknik, människa och organisation samverkar är också en grundläggande

beståndsdel vid olycksanalysen. Därför är det viktigt att vid analysen betrakta hela

farligt gods-transportprocessen. I riskfyllda verksamheter finns också försvar eller

barriärer för att förhindra att inträffade fel leder till olyckor. Då en olycka inträffat

har dessa försvar genombrutits eller inte fungerat. Vid olycksutredningar kan man

ofta också konstatera att tidigare indikationer om problem, bakomliggande brister

och bristfälliga barriärer förekommit men att dessa indikationer inte fångats upp i

organisationen eller att man inte åtgärdat de problem som faktiskt identifierats.

Genom analyser av olyckor och tillbud kan bakomliggande brister i ett system

identifieras då en olycka redan inträffat. Med riskanalyser, rapportering av

avvikelser och genom övervakning av säkerhetsindikatorer kan bakomliggande

brister identifieras redan innan en olycka inträffar. Nivåema för säkerhetsövervak-

ning som presenterats i föregående avsnitt är baserade på denna olycksmodell.
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3 Erfarenheter från andra rapporteringssystem

I avsnittet redovisas erfarenheter från andra rapporteringssystem av relevans för

farligt gods olyckor, tillbud och avvikelser. Information om interna rapporterings-

system för några svenska företag som hanterar farligt gods har insamlats. Också

rapporteringssystem från andra branscher har studerats samt utländska rapporte-

ringssystem för farligt gods.

3.1 Interna rapporteringssystem för några svenska företag

som hanterar farligt gods
De typer av händelser som svenska företag rapporterar internt är olyckor, tillbud,

arbetsskador och avvikelser med förbättringsförslag som både avser person- och

farligt godssäkerhet samt kvalitetsaspekter i förhållande till kunden. Materialet i

detta avsnitt har erhållits genom en brevförfrågan till några utvalda företag (se

Bilaga 1). Av de 8 företag som svarat (vilket är en majoritet av de tillfrågade)

anger 7 att de har någon form av rapportering, dock med stora skillnader i

ambitionsnivå. I de flesta fall har definitioner av olyckor och tillbud inte

redovisats i företagens svar. Rapporteringen ingår oftast i företagens kvalitetssäk-

ringsprogram och är således inte primärt fokuserade på säkerhetsaspekter på

farligt gods händelser. Det som i huvudsak rapporteras på de företag där

rapporteringsrutiner finns är avvikelser i förhållande till kunden och person-

olyckor/arbetsskador. Materialet från samtliga företag har behandlats som

företagsintema handlingar och de rapporteringsblanketter som vi delgivits

redovisas därför inte i sin helhet. Nedan beskrivs i korthet vad rapporteringen hos

de olika företagen omfattar.

3.1.1 Norsk Hydro Olje AB

Norsk Hydro har i sitt kvalitetssäkringssystem en avvikelserapporteringsrutin med '

förbättringsförslag. Avvikelser/fel, olycksfall/tillbud, förbättringsförslag, kundrek-

lamationer och avvikelser samt observationer i interna kvalitetsrevisioner kan

rapporteras. Samtliga olyckor i samband med tankbilsdistribution, båtlossning och

depådrift rapporteras. Identiñkationsuppgifter (godstyp, bilregnr, chaufförsnamn),

händelseförlopp, orsak, korrigerande åtgärd och uppföljning rapporteras, de fyra

sistnämnda förhållandena i fritextform. Rapporter lämnas till ett externt säkerhets-

företag som dokumenterar och distribuerar. De inblandade i en händelse skriver

också enrapport, t ex chaufför och depåchef.

3.1.2 Bilspedition Inrikes AB

Från 1 januari 1996 finns ett centralt datorbaserat inrapporteringssystem för

arbetsskador och tillbud. De skadetyper som rapporteras är arbetsolycka, olycka

under färd till och från arbetet, Värnpliktig drabbas av arbetsolycka, och tillbud.

För rapportering används Arbetarskyddsstyrelsens blankett för anmälan om
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arbetsskada i något modifierad version som innebär att också tillbud kan

rapporteras på blanketten, se även avsnitt 4.2. Varje driftenhet rapporterar till en

central enhet, där materialet lagras i en databas.

3.1.3 ASG Sweden AB

En rutin för rapportering av arbetsskador och tillbud finns. De olyckor/händelser

som orsakat personskador rapporteras. Tillbud är sådana händelser som skulle

kunnat medföra personskada eller få negativa effekter på miljö och materiel. På

blanketten rapporteras händelseförlopp, konsekvenser och förslag till åtgärder. En

förbättringsblankett finns också inom ramen för företagets kvalitetssäkrings-

program. Platschefen ansvarar för att en rapport upprättas, rapporten lämnas till

huvudkontoret.

3.1.4 ADB-transport AB

En avvikelserapportering finns inom ramen för företagets kvalitetssystem. Alla

transportuppdrag som avviker från uppgjord planering eller upprättade avtal med

kunder, inklusive olyckor och tillbud i trafiken rapporteras på ett standard-

formulär. På rapporten redovisas händelsebeskrivning, orsak samt förslag till

åtgärd på olika nivåer. Orsaker klassificeras i 14 kategorier. En åtgärdsplan med

beslut och uppföljning av åtgärd finns också. Rapporten upprättas av föraren eller

transportledaren.

3.1.5 OKPs Transporter

Alla former av olyckor/tillbud rapporteras enligt ISO-klassificering. Rapporte-

ringen sker av transportledare efter samråd med den inblandade. Materialet lagras

i en databas. För avvikelsen rapporteras identiñkationsuppgifter, händelseförlop-

pet, typ och omfattning av skada, utsläpp, kontakter/parter (för skadeanmälan till

försäkringsbolag), orsaksanalys (inklusive konsekvenser och skadestånd),

åtgärder, uppföljning samt utvärdering och avslut.

3.1.6 Stockholms Oljetransportörer AB

Företaget är en åkeriförening där samtliga fordon ägs och drivs av anslutna

medlemsåkerier. Arbete med kvalitetssäkring pågår för närvarande och avvikelser

ska rapporteras då något inträffar. Föraren lämnar en telefonrapport till företagets

transportledning samt skriftlig avvikelserapport. Rapporterna behandlas och

dokumenteras i en avvikelsepärm. Avvikelserapporten innehåller identiñkations-

uppgifter, typ av avvikelse (t ex olycka, fel, väntetid, försening) samt en kortfattad

redogörelse för händelseförloppet.

3.1.7 Nordic Bulkers AB

Företaget saknar rapporteringsrutin, men alla skador rapporteras till reklamations-

avdelningen.
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3.1.8 Svenska Petroleum Institutet (SPI)

SPI är en branschorganisation för oljebolagen i Sverige och har som ändamål att

tillvarata och befrämja oljebranschens intressen. Institutet sammanställer rapporte-

ring från medlemsbolagens interna system. SPI redovisar årsvisa sammanställ-

ningar av personskador för egen personal, trañkskador för egna fordon och

anlitade åkarfordon, spill (på depåer, under transport, spill på leveransplats och

Övrig), miljöskador (stora spill eller läckage) och bränder.

3.2 Internationella rapporteringssystem avseende farligt

gods

Materialet i avsnitt 3.2 har i huvudsak hämtats ur Räddningsverkets rapport

(Andersson, 1992).

3.2.1 Kanada - Dangerous Occurence report

Inom 30 dagar efter att en händelse inträffat ska den ansvarige för det farliga

godset vid olyckstillfället (eller dennes arbetsgivare) rapportera till den kanaden-

siska transportmyndigheten. Rapporteringssystemet omfattar alla transportsätt.

Händelsen rapporteras på en blankett med händelsetyp, identifikations-

uppgifter, del av hanteringsprocessen, transportsätt m m, beskrivning av det

farliga godset samt ett omfattande utrymme för fritext angående händelseförlopp,

orsaker och konsekvenser, skador och räddningsinsatser. I rapporteringssystemet

definieras farligt gods händelser enligt följande:

Farligt gods olycka - 1. farligt gods har kommit ut och utgör fara för hälsa,

egendom och miljö 2. en bulkbehållare för farligt gods har skadats 3. klass 7

(radioaktiva ämnen) gods är inblandat 4. en explosion eller brand med farligt gods

inblandat.

Farligt gods tillbud - 1. farligt tillbud 2. personskada vid olycka med farligt

gods 3. misstänkt skada på farligt gods behållare 4. vid upptäckt av att klass 7

gods har förkommit, försvunnit eller stulits.

Rapporten omfattar mycket identiñkationsinformation då man mottar rapporter

från samtliga transportslag.

3.2.2 USA- Hazardous materials incident report

Rapporten ska insändas inom 15 dagar till amerikanska transportmyndigheten, en

omedelbar telefonrapportering krävs också i vissa fall då utsläpp förekommit. En

anvisning för hur rapporten ska fyllas i finns också. Rapporteringen omfattar

samtliga transportsätt. För järnvägstrafik är definitionerna bl a relaterade till den

ekonomiska omfattningen på skadorna.

Rapporten innehåller identifikationsuppgifter, beskrivning av skador, typ av

farligt gods, typ av skada på farligt gods behållaren, information om

förpackningen, fritext (ca l/2 sida) med händelsebeskrivning, orsak, skador,

omedelbara åtgärder och åtgärder för att förhindra ett återupprepande.
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4 Rapporteringssystem för händelser, tillbud och
olyckor hos några svenska myndigheter

I Sverige rapporteras olyckor vid järnvägstransporter, sjötransporter och flygtrans-

porter till J ärnvägsinspektionen, Sjöfartsverket respektive Luftfartsverket. Denna

rapportering omfattar också olyckor och tillbud med farligt gods.

4.1 Järnvägsinspektionens system för anmälan av olyckor

och tillbud
Händelser rapporteras i tre kategorier: Olycka, Tillbud och Tillbud 2. Definitioner

anges nedan.

Olycka - en händelse som medfört skador av något slag

Tillbud - övriga händelser

För de två ovanstående kategorierna klassificeras händelsetyp i åtta kategorier:

kollision, påkörning, urspåring, plankorsningsolycka, personolycka, arbetsolycka,

brand och utsläpp. Flera typer kan anges för varje olycka. Typerna definieras i

instruktionen för rapportering.

Tillbud 2 - en händelse som inte är en olycka eller ett tillbud men som tyder på

ett väsentligt fel på spårfordonet och/eller spåranläggningen eller på andra

väsentliga brister i säkerhetshänseende (men ingen väsentliga fara förelåg vid det

aktuella tillfället.) De typer av händelser som kan anges är; otillåten rörelse (t ex

körning mot röd signal), tekniskt fel, plankorsningshändelse, för hög hastighet och

bristfälligt handhavande.

Vad som i övrigt rapporteras är datum, tidpunkt, plats, tåg och anordningar,

verksamhetsutövare och skador. Anmälan ligger till grund för om man begär

ytterligare utredning eller inmating i JAS eller HÄR (egna databaser).

4.2 Arbetarskyddsstyrelsens informationssystem om ar-

betsskador (ISA)
Arbetsolyckor och arbetssjukdomar i Sverige anmäls till informationssystemet om

arbetsskador (ISA). Arbetsskadeanmälan utgör grunden i systemet. Den sänds till

försäkringskassan och därifrån till yrkesinspektionen och vidare till Arbetar-

skyddsstyrelsen. Arbetsskador indelas i arbetsolycksfall, färdolycksfall och

arbetssjukdomar, som definieras enligt nedan.

Arbetsolycksfall - olycksfall som inträffat på arbetsplatsen eller på annan plats,

där den skadade vistats i eller för arbetet.

Färdolycksfall - är olycksfall som inträffat under den dagliga färden till eller

från arbetet.

Arbetssjukdomar - är arbetsskador som uppkommit genom annan skadlig

inverkan än olycksfall, t ex belastningsskador, allergier och hörselskador.

Övriga uppgifter som redovisas är arbetsställe, näringsgren, yrkeskod, yrkes-

ställning, skada, misstänkt orsak, sjuktidens längd och dödsfall. Orsaken redovisas
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som händelse och yttre faktor. Då koden i rapporteringssystemet ändrades 1992

infördes färre koder och mera fritext. Händelse och vissa yttre faktorer kodas

utifrån den detaljerade fritextbeskrivningen.

4.3 Statens Kärnkraftinspektions händelserapporterings-

system

I Sverige rapporteras Onormala Händelser, Snabbstopp och Rapportervärda

omständigheter vid kärnkraftanläggningama till myndigheten. Den vanligast

förekommande rapporttypen avser Rapportervärda omständigheter (RO) som

innebär att man på något sätt brutit mot de säkerhetstekniska föreskrifterna vilka

är specifika för varje anläggning. Rapporteringsblanketten för RO innehåller

identiñkationsuppgifter, driftläge, driftkonsekvenser samt indikation om vilken

typ av fråga rapporten berör tex drift- eller underhållsområdet, människa-teknik-

organisation (MTO) eller haverihantering. Blanketten innehåller också en sida

med fritextbeskrivningar av (1) händelseförlopp och driftsmässig konsekvens (2)

säkerhetsmässig betydelse (3) bakomliggande orsaker (4) åtgärder och (5) egna

lärdomar av händelsen. Blanketten omfattar två sidor. Material sammanställs av

inspektionen i tertialrapporter och årsrapporter, där också andra viktiga säkerhets-

frågor kan presenteras.

4.4 Sjöfartsverkets olycks- och tillbudsrapportering
Olyckor med svenska handels- och ñskefartyg samt fartyg som nyttjas till ändamål

som har gemenskap med handelssjöfarten rapporteras (enligt sjölagen). I anslut-

ning till 1990 års lag och förordning om undersökning av olyckor har rapporte-

ringsskyldigheten utvidgats till att även omfatta allvarliga tillbud till samtliga

typer av sjöfartsolyckor. Materialet redovisas i en årlig sammanställning av

rapporterade fartygsolyckor samt personolyckor - svenska handels- och ñskefar-

tyg. De i denna rapport redovisade uppgifterna har hämtats ur Sjöfartsverkets

meddelanden nr 21995. Sjöfartsverket inhämtar information om olyckorna från

befälhavarrapporter, protokoll från sjöförklaringar samt även från utredningar som

genomförts av Sjöfartsinspektionen eller polisen. Materialet bearbetas och kodas

därefter av Sjöfartsverkets utredare med hjälp av en kodmanual. Med de uppgifter

som kommer utredarna till del fastställes en huvudsaklig olycksorsak och

eventuellt bidragande orsaker. Olycksorsakema är indelade i sju huvudgrupper

med tillhörande undergrupper samt annan känd orsak och okänt.

De sju huvudgruppema är (exempel på undergrupp inom parentes), Yttre

omständigheter (ström, vind, tidvatten), Fartygets konstruktion och utrustningens

placering (stabilitetsproblem pga fartygets konstruktion), Tekniskt fel rörande

utrustningen ombord (tekniskt fel på styrinrättningen), Förhållanden rörande

handhavande och utformning av utrustning (instrument/utrustning felplacerade),

Förhållanden rörande last, säkring av last samt handhavande last/bunker (lasten

otillräckligt säkrad), Förhållanden rörande kommunikationer, organisationer och
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rutiner (bryggrutinema var ej tillfredsställande ur säkerhetssynpunkt),

Förhållanden rörande människan ombord (felbedömning av fartygs rörelser).

Denna typ av konstruktion där utredare i efterhand klassificerar olycksförlopp

och orsaker innebär att kodningen av rapporten är beroende av kvaliteten hos

enskilda utredningar (som kan variera kraftigt mellan olika utredningar), kodarens

kunskaper, erfarenheter och värderingar samt möjligheterna att inhämta komplet-

terande information.

4.5 Luftfartsinspektionen och Statens Haverikommission

,Luftfartsverket är anslutet till en gemensam haveridatabank för de nordiska

länderna (NORAIDS). Luftfartsverket har en rapporteringsblankett för haveri-

anmälan för motordrivna luftfartyg. Blanketten innehåller identiñkationsuppgifter,

uppgifter om skador samt detaljuppgifter om befälhavare, luftfartyg, utrustning,

meteorologisk information, radiokommunikationer, flygplatsdata, färd- och

ljudregistrator, vrak- och haveriplatsinformation, överlevnadsmöjligheter och flyg-

räddningstjänst samt omfattande utrymme för fritextinformation. Dessa uppgifter

kodas och rapporteras till en nordisk samt en internationell haveridatabank.

Vissa haverier inom luftfarten utreds av Statens Haverikommission (SHK) och

rapporteras sedan till haveridatabankema. SHK presenterar också en årsredovis-

ning av civila luftfartsärenden. SHK utreder luftfartsolyckor enligt lagen om

undersökning av olyckor (SFS 1990:712). Utredningar sker av luftfartsolyckor där

någon avlidit eller blivit allvarligt skadad, där luftfartyget eller egendom fått

omfattande skador eller då luftfartyget försvunnit. SHK utreder också sjöolyckor,

jämvägsolyckor och andra olyckor enligt kriterier i lagen. År 1993 anmäldes 92

luftfartsolyckor och 55 av dessa utreddes av SHK.

4.6 Ovriga rapporteringssystem

Rapporterings- och informationssystem förekommer självfallet även hos många

andra myndigheter än de som exemplifierats ovan. Dessa har dock inte studerats

närmare i denna förstudie, varför ingen närmare beskrivning av dem ges här.

Några myndigheter som ändå bör omnämnas i detta sammanhang är:

Statens Strålskyddsinstitut, som har ett ansvar när det gäller de internationella

regler som ligger till grund för bestämmelserna vid transporter av radioaktiva

ämnen.

Vägverket och polisen. På den blankett som polisen använder för rapportering

av vägtrañkolyckor till Vägverket finns numera utrymme för att markera om något

av de inblandade fordonen medfört farligt gods (jfr Lindberg & Morén, 1994).

Statens Räddningsverk, som har ett eget statistikförsörjningsprogram där bl a

räddningstjänstens insatsrapportering fångar upp vissa aspekter på konsekvenserna

av inträffade farligt gods-olyckor.
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5 Olycks- och riskutredningar angående transport
av farligt gods

Ett antal undersökningar angående risker, olyckor och kvalitetssäkringsarbete för

transporter av farligt gods har genomförts. I undersökningarna har riskfaktorer och

orsaker till olyckor identifierats. Resultaten från dessa undersökningar har

bedömts som intressanta för ett rapporteringssystem för farligt gods olyckor och

redovisas nedan.

5.1 Enkätundersökning av förares uppfattning om säkerhet

vid transporter av farligt gods på väg
I en enkätundersökning bedömde 235 förare med ADR-behörighet ett antal olika

faktorer som kan antas påverka säkerheten vid transporter av farligt gods på väg

(Lindberg, 1995). De allvarligaste säkerhetsproblemen utgjordes enligt förarna av

bristande fordonsunderhåll, andra trañkanters beteende samt dåliga vägar. Övriga

faktorer i ordning från sämre till bättre, vägstandard/-underhåll, regelverkets

utformning/läsbarhet, hindrande säkerhetsbestämmelser, arbetstider, kunskap om

åtgärder vid olycka, hantering av olycks- och tillbudsrapporter, företagets

inställning till säkerhet, förarnas användning av stimulantia, hantering av

transporthandlingar, arbetsmiljön i förarhytten, ADR-utbildningens innehåll och

tull-/poliskontroller. Förarna ansåg också att hastighetsgränserna borde höjas, att

ADR-utbildningen borde förlängas samt att regelverkets omfattning borde

reduceras något. Övrigt risker som förarna angav var arbetstider/stress/ldav på

snabbhet med ackordsarbete som särskilt farligt, bilarnas ålder och utrustning och

läckande behållare.

Förbättringsförslag som förarna angav var mera omfattande ADR-utbildning

med flera praktiska inslag och repetitionstillfällen. För att förbättra hanteringen av

transporthandlingar hos avsändaren angavs att man borde överväga en utbildning

av avsändare av farligt gods. Det ansågs också finnas ett behov av utbildning hos

de poliser som genomför kontroller av farligt gods fordon samt en ökad kunskap

hos privatbilister om vad farligt gods-skyltar på ett fordon innebär. Räddnings-

verket genomför för närvarande förbättringar på dessa områden.

5.2 Katastrofkommissionen
Katastrofkommissionen analyserade 1987 tio svenska och utländska tankbils-

olyckor. Kommissionens undersökning avsåg i första hand förarnas kunskaper och

lämplighet för sina uppgifter, fordonens och utrustningens beskaffenhet samt

räddningstjänstens beredskap.

Bland de orsaker till olyckorna som kommissionen identifierade var följande:

bristande bromsverkan hos tankbilen (felkopplat bromssystem), hal vägbana

(gammal oljeñlm), hög hastighet, fordonets felaktiga position i vägbanan eller

körning i vägrenen (2 olyckor), mötande personbil på fel sida av vägen, brand pga

framhjulslager som skurit och medfört varmgång samt läckage av bensin från icke
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spärrad främre domlucka. Kommissionen påpekar att redan tidigare kända

tekniska brister med avseende på tankbilamas konstruktion identifierats som

orsaker (fordonsstabilitet och tanktäthet). Andra påpekanden är problem med

kontroll av att domluckorna är korrekt spärrade - indikator på instrumentpanel

föreslås, dålig vägstandard, att inblandade förare ofta varit unga och oerfarna och

att ackordssystem är olämpligt ur säkerhetssynpunkt. Sedan rapporten utgavs 1987

har dock omfattande förändringar skett, bl a angående omfattning och utformning

av ADR-utbildning samt vägvalsstyming. Exempel på en konstruktionsbrist som

påtalats i en senare fallstudie av en olycka är vältningsrisk pga fordonets

konstruktion (Johansson, 1995).
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6 Kvalitetssäkring inom farligt gods-området

En kartläggnir: av kvalitetssystem hos företag som hanterar farligt gods har

genomförts på Räddningsverkets uppdrag (Adamsson m fl, 1994). Syftet var bl a

att bedöma möjligheterna att hantera säkerhetsfrågor vid transport av farligt gods

inom ramen för det generella kvalitetsarbetet.

Kvalitetsarbete bedrivs i huvudsak för att tillfredsställa kundens förväntningar.

I princip förväntar sig kunden att en tjänst ska utföras som avtalat, enligt gällande

bestämmelser och utan onödigt risktagande. I rapporten anges att olycks- och

incidentrapportering, de säkerhetsmässiga aspekterna av kvalitetsarbetet, kan

komma att drunkna i det generella kvalitetsarbetet. Kvalitetssystemet bör därför

innehålla omfattande rutiner och instruktioner för att betona säkerhetsfrågor vid

transport av farligt gods. Arbetet med säkerhets- och kvalitetsfrågor vid hantering

av farligt gods bör därför ges en särskild uppmärksamhet i kvalitetsarbetet. Detta

är särskilt viktigt för företag som inte är specialiserade på farligt godstransporter. I

rapporten anges också att införande av Säkerhetsrådgivare på små företag kan

medföra relativt höga kostnader. I rapporten föreslås därför att man bör undvika

detaljreglering och istället ange riktlinjer för egenkontroll och redovisning.

I rapporten anges ett antal förhållanden som kan bidra till att öka risken för

olyckor och tillbud i samband med transporter av farligt gods. Hur dessa

förhållanden identifierats anges dock inte närmare. De förhållanden som anges är

teknisk kvalitet hos lastningsutrustningen, hantering av gods vid lastning,

kunskapsnivå hos avsändare, kunskapsnivå hos förare av fordon, kunskapsnivå

hos mottagare, utformning av transportdokument, märkning av gods, märkning av

fordon, hantering av transportdokument, spårbarhet av gods, underhåll av

transportfordon, kontroll av transportfordon, kontroll av annan utrustning,

mellanlagring av gods, samlastning av gods, teknisk kvalitet hos styckegods-

behållare, teknisk kvalitet hos bulktankar, val av väg, tidpunkt för transport,

kontrollaktivitet av polis, tull m fl, kunskapsnivå hos polis, tull m fl och

kompetens hos räddningstjänst.

Övriga faktorer som också angivits som betydelsefulla vid dialog med

intressenter är: oklar ansvarsfördelning där avsändaren förväntar sig att transpor-

tören löser problem som egentligen är avsändarens, avsändarens bristande

kunskaper om gällande bestämmelser och godsets egenskaper, att märkning

avlägsnats och fordon skyltats felaktigt, brister i transportörens undersöknings-

plikt, brister i förarutbildning, bristande överensstämmelse mellan lastnings-,

lossningsutrustning och tankar och emballage samt problem vid mellanlagring. Ett

annat förhållande som kan påverka risken för olyckor är kvalitet på lastsäkring.

Sammanfattningsvis torde det vara svårt att undvika detaljreglering för rappor-

teringen av olyckor, tillbud och avvikelser samt för säkerhetsrådgivarens

uppgifter. Däremot skulle man kunna begränsa rapporteringens omfattning och

kanske skulle flera mindre företag kunna gå samman om en Säkerhetsrådgivare.
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Med utgångspunkt i material i avsnitt 5 och 6 kan man konstatera att det är

viktigt att ställa ett särskilt krav på ett system för rapportering av farligt

godsrelaterade händelser, då företagen internt är fokuserade på kvalitetsaspekter

mot kunder och personsäkerhet. Det är lämpligt att i detta fall skilja på person-

säkerhetsrelaterade händelser och transportsäkerhetsrelaterade händelser, där

enbart transportsäkerhetsrelaterade händelser rapporteras till Räddningsverket. På

kärnkraftområdet finns en åtskillnad mellan personsäkerhets- och reaktorsäker-

hetsrelaterade händelser. Endast reaktorsäkerhetsrelaterade händelser rapporteras

till Kärnkraftinspektionen.
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7 Förslag till rapporteringssystem för farligt gods-
olyckor på väg

I detta avsnitt presenteras syfte, förutsättningar, definitioner och begrepp samt

informationsinnehåll och analys av insamlat material för ett rapporteringssystem

för farligt gods. Olika problem som identifierats i förhållande till det aktuella

rapporteringssystemet diskuteras också.

7.1 Rapporteringssystemets syften

Syftet med rapporteringen avgör systemets utformning. Det är därför viktigt att på

förhand bestämma vilken roll systemet ska ha och hur myndigheten vill använda

det. Den ansvariga myndighetens uppgift är att övervaka säkerheten i en

verksamhet och ställa krav på säkerhetsförbättringar. Det finns olika anledningar

att analysera och samla in information om olyckor och tillbud. Den kanske

viktigaste anledningen är att lära och finna åtgärder för att förhindra nya olyckor,

vilket också är Räddningsverkets syfte. En annan anledning kan vara att finna

ansvariga för att förlägga ansvar och att införa sanktioner. Det är mycket svårt att

förena dessa syften. En analys som utförs med syftet att finna ansvariga och

bestraffa är inte effektiv då man vill lära och finna föreb 1:,a'ggande åtgärder.

Ett väl fungerande rapporteringssystem bör därför ha en lärande och icke-

bestraffande attityd till de fel som inträffar. Rapportering ska ingå i de anställdas

arbetsuppgifter, det ska vara en skyldighet att rapportera om man fått kännedom

om eller själv varit inblandad i en händelse eller avvikelse. Att rapporteringen sker

för att lära och inte för att bestraffa ska vara väl känt i verksamhetsutövarens

organisation och ha ledningens tydliga stöd. Målsättningen ska vara att uppgifts-

lämnaren/verksamhetsutövaren också själv ska kunna ha nytta av informationen.

Rapporteringen ska kunna ge rapportören/verksamhetsutövaren ett gott renommé

och lägre försäkringspremier.

Räddningsverkets syfte är att förebygga olyckor och skador genom bl a regel-

skrivning och kravställande som tex kan avse tekniska bestämmelser och

utbildning. Ett annat viktigt syfte är att kunna tillfredsställa allmänhetens och

medias intressen genom att redovisa information om olyckor och sammanställa

statistik med en viss regelbundenhet. Andra syften är att genom kunskapsinhämt-

ning angående denna typ av olyckor åstadkomma erfarenhetsåterföring. Av vikt är

också att uppmärksamma transportörer av farligt gods på riskfrågor och tydliggöra

risker.

7.2 Förutsättningar för rapporteringssystemet
Rapporteringssystemet föreslås omfatta tillbud och olyckor i samband med

transporter av farligt gods på väg. Systemet bör omfatta hela hanteringsprocessen i

samband med transport av farligt gods på väg. Begreppet transport (enligt avsnitt

1.3) omfattar förflyttning och rangering men också terminalhantering, i- och

urlastning samt mellanlagring. Med begreppet transport av farligt gods avses
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således samtliga ovanstående led. Systemet omfattar svenska fordon och förare

samt utländska åkare/förare som bedriver cabotagetrafik i Sverige.

Flera företag är inblandade då man betraktar hela transportprocessen. Mottaga-

re, avsändare och transportörer kan vara olika företag. Avsändare av farligt gods

har primärt ansvar för att transporten sker på ett föreskriftsmässigt korrekt sätt.

Enligt lagstiftningen är avsändaren den som till någon annan lämnar farligt gods

för transport, eller som för egen räkning transporterar sådant gods. Detta innebär

därför att speditören/transportföretaget i många situationer har ett avsändaransvar.

Ansvar för att rapporter om tillbud, olyckor och avvikelser lämnas till myndig-

heten bör åligga det företag som formellt ansvarar för godset när händelsen

inträffar eller avvikelsen observeras, i de flesta fall avsändaren.

Det kan uppstå problem med att kontrollera regelefterlevnaden då det idag är

svårt att sammanställa en förteckning över samtliga företag som hanterar farligt

gods i Sverige. På sikt, för att kunna uppfylla EU-direktivet angående säkerhets-

rådgivare, torde det dock vara nödvändigt att upprätta ett register över ackredi-

terade Säkerhetsrådgivare (se vidare avsnitt 7.4).

Enligt förslaget till EU-direktiv (se avsnitt 1.1.2) ska en Säkerhetsrådgivare

finnas på alla företag som utför transporter av farligt gods eller lastning och

lossning i samband med sådana transporter senast den 31 december 1999.

Företaget ansvarar för rapporteringen. En god rapportering förutsätter en god

kunskap om farligt godstransporter, och alla rapporteringsskyldiga bör få utbild-

ning och information om rapporteringen. Säkerhetsrådgivarna ska genomgå en

särskild utbildning, enligt vad som anges i ovannämnda förslag till EU-direktiv.

7.3 Definitioner och begrepp i rapporteringssystemet

Rapporteringssystemet bör innefatta olyckor, tillbud och avvikelser. Definitio-

ner är nödvändiga för att kunna säkerställa en enhetlig rapportering. Förslagsvis

bör begreppen farligt gods olycka, farligt gods tillbud och farligt gods avvikelse

användas, då liknande begrepp används i de flesta andra rapporteringssystem, se

avsnitt 3.

Begreppet farligt gods avvikelser förekommer redan nu i vissa företagsintema

rapporteringssystem, men det avser då i första hand avvikelser i förhållande till

kvalitet, tex felleveranser och förseningar. I Räddningsverkets systern avses dock

endast avvikelser i förhållande säkerhet vid hantering av det farliga godset.

Förslag till definitioner:

Farligt gods olycka - händelse inträffar där skada orsakad av det farliga godset

uppstår på person, utrustning, egendom eller miljö, tex till följd av utsläpp vid

transport.

Farligt gods tillbud - händelse inträffar där det farliga godset kunde orsakat

skada på person, utrustning, egendom eller miljö, t ex trafikolycka utan utsläpp.

Definitionen av tillbud ger större tolkningsutrymme för de rapporterings-

skyldiga, och jämförbarheten framförallt mellan olika företag blir sämre. Ett

viktigt syfte med tillbudsrapporteringen är dock att öka kunskapen om orsaker till
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olyckor och tillbud (modellering) och därför bör definitionen av tillbud ges ett

större tolkningsutrynçç. .-.

Farligt gods avvizteezyre - en företeelse eller observation om förhållanden vid

transport av farligt gods som skulle kunna orsakat en farligt gods olycka eller

förvärrat konsekvenserna av en redan inträffad olycka.

I övrig rekommenderas att begrepp från ADR-utbildningen används (se tex

Arbetsskyddsnämnden, 1994).

7.4 Rapporteringssystemets omfattning

Farligt gods olyckor med utsläpp är relativt sällsynta händelser i Sverige. Senaste

kända dödsolyckan i samband med transport inträffade 1987. Omkring ett tjugotal

olyckor inträffar varje år där det farliga godset orsakar skador på egendom

och/eller miljö (Nilsson, 1994). Uppskattningsvis 100-120 fordon med farligt gods

är årligen inblandade i polisrapporterade trafikolyckor, exklusive viltolyckor.

Endast en mindre del av dessa trafikolyckor resulterar i farligt gods olyckor

definierade som en trafikolycka som får till följd att det farliga ämnet på ett icke

planerat sätt kommer ut ur sin inneslutning.

Vid diskussioner inom detta projekt har framkommit att det är svårt att

definiera hela populationen av rapporteringsskyldiga. En avsevärd svårighet är att

identifiera alla enbilsåkare. Flertalet företag som hanterar farligt gods måste ha en

Säkerhetsrådgivare enligt EU-direktivet senast 31/12 1999. Ett förslag är därför att

Räddningsverket upprättar ett register över ackrediterade Säkerhetsrådgivare. De

företag som hanterar farligt gods måste på något sätt vara anslutna till en

Säkerhetsrådgivare, inom företaget eller på konsultbasis. Säkerhetsrådgivama

rapporterar sedan till Räddningsverket, se Figur 2. De företag som hanterar farligt

gods måste på uppmaning av myndighet (Räddningsverket, polis etc.) kunna ange

vem som är deras Säkerhetsrådgivare. Säkerhetsrådgivaren har också skyldighet att

till myndighet uppgevilka företag som är anslutna till denne.

Räddningsverket

Säkerhetsrådgivare 1 Säkerhetsrådgivare n

-- / \ Avsändare nAvsandarei I Föraren \ I Forare n

Förare 2 _ "

Speditör 1 Spedltor n

Figur 2 Säkerhetsrådgivarens roll i rapporteringssystemet.
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7.5 Förslag till informationsinnehåll i rapporteringssystem

och rapporteringsblankett

Olika ansatser som styr rapporteringssystemets utformning kan urskiljas. En

ansats är att kvalitativt öka kunskapen om orsaker till olyckor - att skapa en

modell över vad som orsakar olyckor med farligt gods. En annan ansats är att få

ett statistiskt underlag för olika orsaker och orsakskombinationer bakom olyckor -

att sätta in data i en redan existerande modell. Det alternativ som här skisseras är

att använda en enkel modell med färdiga svarsalternativ på blanketten men också

att ge ett stort utrymme för fri text för att vidareutveckla modellen. Modellen

baseras på den kunskap om farligt godsolyckor och risker som presenterats i

kapitel 3 och på erfarenheter från rapporteringssystem från andra branscher.

Rapporteringen bör sammanställas i en databas. Uppgifter som kan inhämtas

från andra register, tex från Fordonsregistret, Bilprovning etc, angående tekniska

detaljer om fordonet ska inte fmnas med på blanketten utan rutinmässigt adderas

till databasen. Eventuellt kan också andra uppgifter adderas på samma sätt, tex

angående vägstandard. Viss information i rapporteringssystemet torde även kunna

nyttiggöras andra databaser, exempelvis Vägdatabanken.

Det bör således finnas ett stort utrymme för fri text för att öka kunskapen om

orsaker till olyckor med farligt gods på väg. Erfarenheter från Arbetarsskydds-

styrelsens ISA-system visar också att en omfattande fritextdel bör finnas.

Informationen i fritextdelen kan senare kodas om man så önskar. En handledning

för hur formuläret skall ifyllas bör också tas fram.

Rapporteringssystemet bör så långt det är möjligt omfatta omständigheter och

förlopp såväl före, under som efter den händelse/avvikelse som rapporteras. Detta

åskådliggörs översiktligt i Figur 3.

         

FORE UNDER EFTER
händelsen eller händelsen eller händelsen eller

aWIkelsen > awikelsen > awikelsen
OHSAkEH BESKRIVNING KONSEKVENS
(VARFOFW) (VAD? HUR?) (ÅTGÄRDEFW)

     

Figur 3 Modell för rapporteringssystemets innehåll vid vägtransporter av farligt
gods

Ett konkret förslag till informationsinnehåll i rapporteringsblanketten återfinns

i Bilaga 2. Det skall poängteras att förslaget endast är preliminärt, och att en viktig

del av det fortsatta arbetet med rapporteringssystemet därför måste bli att utforma,

utprova och vidareutveckla den rapporteringsblankett som till slut skall användas

av de Säkerhetsrådgivare som blir anslutna till systemet.
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7.6 Organisatoriska aspekter på rapportering

7.6.1 Vanliga problem med rapporteringssystem

Ett vanligt problem med olycks- och tillbudsrapporteringssystem är att man

fokuserar på tekniska problem, eller, då man inte kan finna något sådant, hänvisar

till den "mänskliga faktorn" utan närmare analys. Andra problem är att man

beskriver vad som hänt - inte varför, samt avsaknad av systematik, så att man inte

kan se generella mönster från enskilda händelser. Återkoppling till rapportörer och

användare är ofta dålig. Man koncentrerar sig på händelser med allvarliga konsek-

venser och samlar inte information om mindre olyckor och tillbud - trots att dessa

mindre händelser ofta är förebud till allvarligare olyckor. Ett annat problem är att

det finns stora kvalitetsskillnader i informationsinnehåll mellan enskilda rapporter.

Genom en väl fungerande rapporteringsprocess, en olycksmodell och en väl

utprovad rapporteringsblankett samt god återkoppling kan man undvika många av

dessa problem.

7.6.2 Organisatoriska förutsättningar

En viktig förutsättning för ett bra händelserapporteringssystem är att vinna stöd

hos de rapporteringsskyldiga företagen. Företagen bör delta vid utformningen av

systemet och helst också själva kunna dra nytta av den insamlade informationen.

Att minska arbetsbelastningen med rapporteringen är viktigt. Säkerhetsråd-

givarna kan avlasta i denna rapportering. De rapporteringsskyldiga måste också

noggrant informeras om rapporteringssystemet, exempelvis ska det behandlas i

såväl säkerhetsrådgivarens utbildning som ADR-utbildningen.

7.6.3 Erfarenhetsåterföringsprocessen

Att återföra information till de rapporteringsskyldiga är en viktig åtgärd för en god

rapporteringskvalitet på längre sikt. Återföring av information kan ske i skriftlig

form, tex kananalyser presenteras i ett nyhetsbrev eller på en sida i "Farligt gods

bladet". Statistik och analyser kan också publiceras i en årsrapport som tex hos

Sjöfartsverket och Arbetarskydsstyrelsen (fr 0 m 1997 kommer även Räddnings-

verket att ge ut en årlig statistisk rapport Över bl a räddningstjänstinsatser). De

rapporteringsskyldiga företagen bör också kunna få direkt tillgång till materialet

genom att koppla upp sig till en databas.

Att ge bra återkoppling är en resurskrävande aktivitet och Räddningsverket

måste avsätta resurser för informationsbearbetning och återkoppling. En bra och

snabb återkoppling är det bästa sättet att motivera de rapporteringsskyldiga.

En referensgrupp bör bildas med representanter för rapporteringsskyldiga

företag, tex blivande Säkerhetsrådgivare. Representanterna kan bytas ut med en

viss regelbundenhet så att flera företag får möjlighet att delta. Referensgruppens

uppgift är att kontinuerligt utvärdera och förbättra rapporteringssystemet. Detta är

en bra arbetsform för att ge olika intressenter möjligheter att påverka systemet.
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En rapporteringsblankett måste testas och utvärderas innan rapporterings-

systemet tas i bruk, se avsnitt 8. Inledningsvis bör också ett flertal fördjupade

olycksanalyser genomföras för att öka kunskapen om farligt gods händelser och ge

underlag för förändringar av blanketten.

Implementering av systemet är ett omfattande arbete som inkluderar utbildning

och information till berörda, t ex att utbilda och registrera Säkerhetsrådgivare.

7.7 Analys och presentation av insamlat material
Materialet bör lagras i en databas, med goda möjligheter till sökning och att kunna

genomföra analyser. Det är också bra om man direkt ur databasen kan skriva ut

diagram och figurer. Fritextsökning är nödvändigt. En utredning angående lämplig

mjukvara för en databas bör genomföras. Inte minst ur systemadrninistrativ

synvinkel torde det vara en fördel om databasen kan införlivas i Räddningsverkets

befintliga informationsbank (RIB). Det bör också vara möjligt att samköra

uppgifter med insatsdatabasen bl a för att kontrollera fullständigheten i olycks-

rapporteringen.

Materialet bör sammanställas regelbundet, kanske på en årlig basis. Orsaker,

skadetyper och konsekvenser ska kunna analyseras och olika specialbearbetningar

ska kunna genomföras. Det är svårt att mera i detalj specificera analyser i detta

skede av projektet.
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8 VTls rekommendationer för fortsatt arbete

VTI rekommenderar att ett eller flera projekt initieras i syfte att genomföra

följande delsteg i det fortsatta arbetet med rapporteringssystemet:

1. Detaljutformning av rapporteringsblanketten.

2. Seminarium där förslaget presenteras för rapporteringsskyldiga och andra

intressenter. Samtliga företag som besvarat Räddningsverkets förfrågan angående

interna rapporteringssystem är intresserade av att delta i ett seminarium.

3. Genomgång av förslaget till rapporteringsblankett, terminologi m m med

rapporteringsansvariga vid några företag som har interna rapporteringssystem (bör

kunna samordnas med punkt 2).

4. "Tänka-högt" utprovning av förslaget. Genomgång med ett 20-tal presumtiva

Säkerhetsrådgivare som får fylla i blanketten och "tänka högt" för att kontrollera

begrepp, formuleringar m m.

5. Utarbetande av anvisningar för hur rapporteringsblanketten skall fyllas i.

6. Distribution av blankettförslaget till ett representativt urval av rapporterings-

skyldiga företag under en försöksperiod för utprovning av blanketten.

7. Utvärdering av den information som rapporterats in under försöksperioden

(datakvalitet, händelsetyper, mängd etc). Revidering av blankett och anvisningar.

8. Metodutveckling för fördjupade olycksanalyser. En procedur bör tas fram.

Syftet med fördjupade olycksanalyser är att skaffa ny kunskap om olika

riskfaktorer och förbättra rapporteringsblanketten. Denna aktivitet kan pågå

samtidigt som aktiviteterna 1-7.
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Bilaga 1

Sid 1 (2)

'96 01/29 MAN 18:33 FAI 054404170 RÃDDNINGSVERIET Emo:

RÄDDNINGS
VER 1-29 DOSSEIDMENR

RAW ERT DATUM ER IETECKNNG

Lena Tellvik

PROJEKTEETECKNING

Sändlista

Infomation och förfrågan med anledning av förstudie - System för

rapportering av olyckor och tillbud i samband med vägtransporter av

farligt gods.

Med anledning av Hot- och riskutredningens förslag och nya BCE-direktiv
genomför Räddningsverket, med hjälp av Väg- och transportforskningsinstitutet
(VTI). en förstudie för att utveckla metodik och organisation rör ett syStem för
rapportering av olyckor och tillbud i samband med vägtransporter av farligt gods.
Utredningstbrslaget innebär bl.a. att transportörcr av farligt gods ska rapportera
olyckor och tillbud till föreslo'ivande myndighet. Ett kommande EG-direktiv om
särskild utsedd Säkerhetsrådgivare hos företag som transporterar farligt gods talar
om företagsinterna tillbudsrapporteringssystem och anmälningsplikt gentemot
berörda myndigheter.

Förstudien kommer att utmynna i ett förslag till rapporteringssystem med bLa.
förslag till rapporteringsblankett. Resultaten av förstudien kommer sedan att
presenteras vid ett seminarium och det föreslagna systemet prövas i liten skala
vid några utvalda företag.

Vi vänder oss till En ñretag för att på detta sätt kort informera om projektet och
för att ge Er som blivande rapportör möjlighet att påverka rapporteringssystemets
utformning. Som en del av förstudien vill vi därför skañ'a oss en uppfattning om
den interna olycks- och tillbudsrapportering som redan idag finns på svenska
företag.

De frågor vi önskar att Ni besvarar är.

1. Har Ert företag ett internt rapporteringssystem för olyckor, tillbud, avvikelser
eller problem?

2. Om så är fallet:
- Vilken/vilka typer av olyckor/händelser rapporteras (dcñnitioner)?
- Hur rapporteras dessa (tex. standardformulär, ñ'i text, färdiga svarskategorier)?
- Vilken information om händelsen rapporteras (Lex. godstyp, fordonstyp,
händelseförlopp, orsaker, åtgärdstörslag)?

3. Vem rapporterar om olyckan/händelsen och hur hanteras rapporten inom
Företaget (tex. databas, sammanstälhung i årsrapport, etc)?

4. Är Ert företag intresserade av att så småningom medverka i utprovningen av
den rapponeringsblankett som förstudien kommer fram till?
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5. Är En företag intresserad av att delta i det seminarium senare i år där
resultaten från förstudien ska presenteras?

Bifoga gärna en rapporteringsblankett och ett utdrag ur en sammanställning i Ert
svar. Syftet med denna informationsinhamming är att det nya
rapporteringssysremet i viss utsträckning ska kunna anpassas till existerande
system och därmed förenkla rapporteringen för rapportskyldiga företag. En svar
skickar Ni till VTI i bifogat svarskuverr, senast 1996-03-01.

Önskar Ni mer information om arbetet är Ni välkommen att kontakta Lena
Tellvik (projektledare) eller Thomas Gell (enhetschef) på Räddninsgverket eller
Erik Lindberg (projektansvarig på V I'I).

Tack på förhand och med förhoppningar om ett gott samarbete

RISK- OCH MILJÖAVDELNTNGEN
Riskenheten

Thomas Gel]
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Förslag till informationsinnehåll i rapporteringsblankett

1. Rapporten upprättad (år, månad, dag)

av (Säkerhetsrådgivare, namn, regnr?)

2. Rapporten avser E Olycka C Tillbud : Avvikelse

3. Identiñkationsuppgifter

När inträffade händelsen/observerades avvikelsen (veckodag, år, månad, dag, kl)

Var inträffade händelsen/observerades avvikelsen (plats, adress, vägavsnitt)

Inblandat företag 1 (namn, adress)

i egenskap av: SjAvsändare :Transportör EMottagare C'Annat

Inblandat företag 2 (namn, adress)

i egenskap av: :Avsändare ETransportör SMottagare SAnnat

Inblandat fordon eller utrustning 1 (typbeteckning, ålder, regnr)

Inblandat fordon eller utrustning 2 (typbeteckning, ålder, regnr)

Inblandad personal

Bakgrund (yrke, ålder, antal år i yrket, ADR-behörighet erhållen/förnyad år,

antal år i aktuellt företag, utbildning)

Arbetstider

Arbetspassets längd före händelsen

Sammanlagd arbetstid veckan omedelbart före händelsen

Löneform

Godstyp (benämning, godsklass)

Emballagetyp (val från lista?)

I vilken situation inträffade händelsen/observerades avvikelsen

:Transport :Uppställning :Lagring :Lastning :Lossning ;Annat

4. Händelseförlopp

Beskriv händelsen/avvikelsen (Vad var det som hände, hur gick det till, vari

består den observerade avvikelsen)

Utrymme för att rita en skiss
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5. Varför inträffade olyckan eller tillbudet/hur uppstod avvikelsen

Ange de omständigheter och orsaker som kan ha bidragit till olyckan, tillbudet eller avvikelsen.

För varje förkryssad omständighet, ange på vilket sätt den bidragit.

Fel på fordon eller utrustning (ange berörd fordons- eller utrustningsdel)

Konstruktionsbrist

Underhållsbrist

Brister i godsbehållare/emballage

Utrustning eller utrustningsdetalj saknades

Utrustning eller utrustningsdetalj felaktig eller felmonterad

Annat fel

Fel av förare eller annan inblandad personal

Brister i kommunikation mellan inblandad personal

Bristande åtlydnad av bestämmelser/instruktioner (inklusive trafikregler)

Bristande förståelse av (kunskap om) bestämmelser/instruktioner

Brister i handhavande av fordon/utrustning

Förväxling

Annat fel

Påverkande omständigheter:

Upplevd tidspress

Personliga omständigheter (skada, sorg etc) kan ha påverkat arbetsprestationen

Misstänkt eller konstaterad påverkan av medicinering, droger, alkohol

Annan omständighet

Brister i trañkmiljön

Vägbanans kvalitet (beläggningstyp, bredd, skador)

Vägbanans linjeföring (kurvradier etc)

Sikten

Väglaget

Trafiksituationen

Brister i andra trafikanters beteende

Annan brist

Organisatoriska brister

Brister i instruktioner/utbildning

Brister i transportdokumentation

Brister i godsmärkningen

Otydliga ansvarsförhållanden

Bristande kunskap hos godsansvarig

Brister i regelverkets utformning

Brister i övervakning/tillsyn

Annan brist
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6. Konsekvens

Skada eller möjlig skada på personer, utrustning, egendom och miljö som orsakats av det farliga

godset

Annan skada eller möjlig skada på personer, utrustning, egendom och miljö

Utsläpp/spill (mängd)

Räddningstjänstinsats? C Ja L] Nej

Polisutredning? 8 Ja (bifoga kopia) E Nej

Anmälan om arbetsskada? 2 Ja (bifoga kopia) :1 Nej

7. Ange hur man skulle ha kunnat förhindra olyckan/tillbudet/avvikelsen

8. Vilka konkreta åtgärder har vidtagits för att förhindra att händelsen upprepas eller för att

undanröja avvikelsen
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