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SAMIVIANFATTNING

I denna rapport ges en översiktlig beskrivning av olika typer av riskanalysmetoder

som kan vara tillämpbara på järnvägsomrädet. Vidare ges ett antal exempel på genom- '

förda riskanalyser i syfte att ge en uppfattning om möjligheten att använda riskanaly-

ser för att besvara olika typer av frågeställningar. Rapporten utgör en andra delredo-

visning av ett projekt som samñnansieras av Banverket, Jämvägsinspektionen, S] och

VTI.

Exempel ges på metoder som utvecklats för att analysera risker i samband med

tekniska system, organisatoriska förhållanden samt mänsklig tillförlitlighet i olika

arbetsuppgifter. Vidare ges kortfattade beskrivningar av några metoder för att analyse-

ra händelseförlopp med avseende på samspelet mellan tekniska, organisatoriska och

mänskliga olycksorsaker. Exempel på kommersiellt tillgänglig programvara för dator-

stödda riskanalyser ges också.

De exempel på genomförda riskanalyser som presenteras är alla hämtade från vägtra-

ñk-/transportomrädet. Analysexemplen omfattar dels analyser avseende fordonskom-

ponenter och infrastrukturaspekter, dels analyser av risker i samband med transporter

av farligt gods. Alla exempel utom ett avser kvantitativa analyser. Exemplen uppvisar

stora skillnader beträffande såväl storleken och kvaliteten på de datamängder som

använts för att skatta sannolikheter för olika händelser som i vilken utsträckning

orsakerna till och konsekvenserna av dessa händelser analyserats.

Slutligen konstateras att nästan alla analysexempel har genomförts utifrån ett tekniskt

perspektiv och att beteendevetenskapliga aspekter endast undantagsvis har beaktats.

Detta måste rimligen betraktas som en svaghet när det gäller att analysera risker som

till stor del är beroende av brister i samspelet mellan ett tekniskt system och en

mänsklig operatör. Samtidigt ger dock de anförda exemplen belägg för riskanalysens

möjligheter att tjäna som ett beslutshjälpmedel med många och vitt skiftande tillämp-

ningsområden inom trañk-/transportsektorn.
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1 BAKGRUND

Denna rapport utgör en andra delredovisning av ett projekt rörande riskanalys och

n'skvärdering inom jämvägsområdet som samñnansierats av Järnvägsinspektionen, SJ, '

Banverket samt Statens Väg- och Trañkinstitut (VTI). Projektet har bedrivits

gemensamt av Centrum för säkerhetsforskning vid KTH och Järnvägsavdelningen vid

VTI och omfattar tre olika delprojekt. Projektet är tvärvetenskapligt till sin karaktär

och behandlar riskanalys/riskvärdering utifrån såväl matematiska/statistiska som

beteendevetenskapliga utgångspunkter.

Det första delprojektet, vilket redan delvis avrapporterats (Lindberg, 1992), har syftat

till att sammanställa och diskutera ett antal begrepp och definitioner som är centrala

när det gäller riskanalys/riskvärdering. Ett annat syfte har varit att ge en översiktlig

bild av vad riskanalys år samt av vilken roll riskanalys/riskvärdering kan och bör

spela i det förebyggande säkerhetsarbetet. Det första delprojektet kan närmast ses som

ett försök att skapa en konsekvent begreppsapparat och sammanhängande referensram

som kan tjäna som bakgrund för en diskussion av möjligheterna att framgångsrikt

använda riskanalyser och riskvärdering inom järnvägsområdet.

I det andra delprojektet, som redovisas i denna rapport, diskuteras några olika typer

av riskanalysmetoder som kan vara relevanta i jämvägssammanhang. I diskussionen

används olika riskbegrepp på det sätt som deñnierats i det första delprojektet. Det

stora antalet existerande riskanalysmetoder (för närvarande finns över 200 olika

metoder utvecklade, Evenéus, 1991) gör det omöjligt att ge någon uttömmande

redogörelse för detaljerna i olika metoder. Istället ges en mycket översiktlig

beskrivning av olika typer av analysmetoder och endast ett fåtal metoder som bedömts

vara särskilt intressanta för detta projekt diskuteras närmare. Delprojektet omfattar

också en översiktlig granskning av marknaden när det gäller kommersiellt tillgänglig

programvara för datorstödda riskanalyser. Slutligen omfattar delprojektet en samman-

ställning av exempel på genomförda riskanalyser inom vägtrañk-/transportområdet.

Syftet med dessa exempel är dels att illustrera användningen av några av de analys-

metoder som beskrivs i rapporten, dels att visa några exempel på hur riskanalyser

använts för att besvara olika typer av frågeställningar som bör ha relevanta motsvarig-

heter inom jämvägsområdet.
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Det tredje delprojektet, vilket kommer att rapporteras separat och därför inte behand-

las vidare här, omfattar ett planerings- och programarbete beträffande tänkbara fallstu-

dier avseende riskanalyser inom jämvägsomrädet samt en presentation och diskussion

av ett antal riskanalysansatser som redan gjorts inom detta område. KTH kommer-

inom ramen för delprojektet att i samråd med VTI genomföra ett eller flera empiriska

demonstrationsexempel. Även i detta delprojekt kommer de begreppsdeñnitioner och

den referensram som utvecklats i det första delprojektet att användas.

En avgränsning som görs i projektet är att endast risker som involverar konsekvenser

som berör människors liv, hälsa och/eller miljö behandlas. Detta innebär att risker där

konsekvenserna enbart är av annan (t ex ekonomisk) art utesluts, trots att det av olika

anledningar kan finnas starka skäl för att genomföra riskanalyser även i sådana fall.

Att renodlat ekonomiska risker ej diskuteras i denna rapport hindrar dock inte att

ekonomiska överväganden kan spela en viktig roll när det gäller att värdera och

jämföra risker av den typ som behandlas i projektet.
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2 RISKANALYSIVIETODER

Som redan nämnts finns ett stort antal metoder för riskanalys utvecklade. Många av

dessa metoder kan dessutom användas på flera olika sätt beroende på vilket syfte man '

har med analysen. Åtminstone följande användningssätt kan komma i fråga:

a) Grovanalys eller detaljanalys. För vissa frågeställningar kan det vara tillräckligt

att arbeta med tämligen grova risk- och orsakskategorier medan det i andra fall

kan lu'ävas betydligt mera detaljerade analyser på komponentnivå.

b) Kvgtitativ eller kvalitativ analys. Alla riskanalysmetoder innehåller betydande

kvalitativa inslag när det gäller avgränsning av analysobjektet, identifikation av

riskkällor och specifikation av riskmodell. Om syftet med analysen endast är att

identifiera riskkällor och/eller riskfyllda situationer för att kunna vidta åtgärder

mot dessa kan en renodlat kvalitativ analys vara tillräcklig. Vill man däremot ha

en numerisk skattning av riskens storlek krävs även en kvantiñering av sannolik-

heter och konsekvenser. En samlande beteckning på olika kvantitativa analys-

metoder är PRA (Probabilistic Risk Analysis).

c) Indukg'v eller deduktiv analys. Beroende på vilken typ av risk som analyseras

kan tillgången till olycks- och tillbudsdata variera kraftigt. När en tillräcklig

datamängd finns tillgänglig kan riskkällor och sannolikheter härledas från denna.

När sådan data inte finns tvingas man istället arbeta induktivt för att generera

ingångsmaterial till analysen. I många fall kan en och samma analys innehålla

såväl induktiva som deduktiva inslag.

Riskanalysmetoder kan grovt indelas utifrån den typ av analysobjekt som metoderna

är avsedda att användas för. Man kan särskilja tre huvudtyper av metoder som

utvecklats för att analysera risker i samband med tekniska system, organisatoriska

förhållanden, respektive människans förmåga att hantera tekniken. Några exempel på

metoder som kan hänföras till de tre olika typerna ges i Tabell 1 på nästa sida.

Tabellen innehåller mycket kortfattade kommentarer till de olika metoderna och

kompletteras därför med en något utförligare beskrivning av ett par av metoderna.

Vidare behandlas i detta kapitel ett par metoder för att analysera händelseförlopp med

avseende på samspelet mellan tekniska, organisatoriska och mänskliga olycksorsaker.
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Tabell 1. Erempelpå riskanalysmetoder.1

 

Analysobjekt/Metod Kommentar

 

Tekniska system

Feltiädsanalys

Händelsetiädsanalys

Feleffektsanalys

HAZOP

MCA

annigtoriska förhållanden

MORT och SMORT

Administrativ säkerhets-

granskning

Mänsklig tillförlitlighet

Arbetssäkerhetsanalys

Felhandlingsanalys

Operatörsanalys

Sammanställning av orsaker till en given händelse
(Fault Tree Analysis - FIA)

Sammanställning av alternativa konsekvenser av en

given händelse (Event Tree Analysis -ETA)

Identifiera möjliga komponentfel som kan innebära

risker (Failure Modes and Effects Analysis - FMEA)

Sammanställning av möjliga risker/störningar i
processanläggning (HAZard and OPerability study)

Analys av "värsta tänkbara" olycka (Maximum
Credible Accident)

Modell av organisatoriska krav jämförs med aktuell

organisation

Organisatoriska förhållanden poängbedöms enligt ett

uppgjort formulär

Farliga förhållanden i en arbetsuppgift analyseras

Identifiera farliga avvikelser från specificerad
arbetsprocedur (Action Error Analysis - AEA)

Uppskattning av människans benägenhet till felhand-

lingar vid viss arbetsuppgift (Human Reliability
Analysis - HRA)

 

1 Huvudsakligen efter Evenéus, 1991
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2.1 Felträds- och händelseträdsanalys

Felträdsanalys brukar beskrivas som en "top-down"-metod som utgår från en oönskad

händelse (en s k topphändelse som vanligen utgörs av en olycka eller en allvarlig'

incident) och försöker ñnna kedjor av bakomliggande händelser/orsaker som kan leda

fram till händelsen ifråga (Cox & Tait, 1991). Resultatet av analysen redovisas i form

av ett träddiagram (ett s k felträd) där "grenarna" utgörs av de olika bakomliggande

händelser som man kunnat identifiera. Diagrammet har en klar logisk struktur som

representeras av villkorssatser där olika grenar i trädet löper samman. Dessa villkor är

vanligen av typen OCH (flera olika orsaker måste föreligga samtidigt för att händelse-

förloppet skall fortsätta) eller ELLER (en av flera möjliga orsaker är tillräcklig för att

förloppet skall fortsätta), men även andra typer av logiska villkor kan förekomma.

Felträdsanalys kan användas antingen kvalitativt eller kvantitativt (det senare naturligt-

vis under förutsättning att man på ett eller annat sätt kan åsätta sannolikheter till de

olika bakomliggande händelserna/orsakerna). Några exempel på användning av

felträdsanalys i trañksammanhang återfinns i Kapitel 4 av denna rapport.

Händelseträdsanalys utgår liksom felträdsanalys från en oönskad händelse, men istället

för att följa händelseförloppet bakåt för att titta på hur händelsen uppstått försöker

man följa förloppet framåt för att finna möjliga konsekvenser av händelsen. Denna typ

av analys brukar därför beskrivas som en "bottom-up"-metod (Cox & Tait, 1991). Ett

händelseträd har ofta en enklare logisk struktur än ett felträd - antingen inträffar en

viss konsekvens (som i sin tur kan ha olika följdkonsekvenser) eller också inträffar

den inte utan händelseförloppet avbryts. En annan skillnad är att det ofta finns en

tydligare tidsdimension i ett händelseträd än i ett felträd (kedjan av konsekvenser

inträffar alltid i en bestämd tidsföljd medan olika samverkande orsaker till en händelse

ibland inträffar i olika ordningsföljd). Liksom felträdsanalys kan händelseträdsanalys

användas antingen kvalitativt eller kvantitativt beroende på syftet med analysen. Figur

1 ger en illustration av skillnaden mellan en (mycket förenklad) felträdsanalys

respektive händelseträdsanalys för en och samma händelse. Eftersom felträds- och

händelseträdsanalys omfattar olika delar av det förlopp som leder fram till negativa

konsekvenser kan båda metodernamycket väl användas i en och samma riskanalys.

Feleffektsanalys (FMEA) är en annan 'bottom-up"-metod som liknar händelseträds-

analys. FMEA används dock huvudsakligen för att studera möjliga effekter av fel på
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teknisk komponentnivå medan händelsetrâdsanalys oftast används för när det är fråga

om mera komplexa system.
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Figur 1. Exempel på feltrâd och händelsetrâd (mycket förenklade och omllständiga)

för händelsen 'urspåring av tåg medförande tankvagnar'.
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2.2 Analys av mänsklig tillförlitlighet

Människans benägenhet att begå fel i en given arbetsuppgift definieras vanligen som

det totala antalet fel dividerat med det totala antalet tillfällen att begå ett fel. Detta-

mått brukar ibland förkortas som HEP (Human Error Probability). Tillförlitligheten

vid utförandet av en uppgift kan då uttryckas som 1 - HEP (Cox & Tait, 1991).

HRA (Human Reliability Analysis) är ett samlingsnamn för ett antal metoder som

använts för att försöka uppskatta människans grad av tillförlitlighet i olika typer av

arbetsuppgifter. Humphreys (1988) beskriver åtta sådana metoder:

API Absolute Probability Judgement

HCR Human Cognitive Reliability Method

HEART Human Error Assessment and Reduction Technique

IDA Influence Diagram Analysis

PC Paired Comparison

SLIM Success Likelihood Index Method

TESEO Tecnica Empirica Stima Operatori

THERP Technique for Human Error Rate Prediction

Som ett exempel på arbetsgången vid denna typ av analyser ges här en kortfattad

beskrivning av den sistnämnda metoden (se Swain & Guttman, 1983, för en utför-

ligare beskrivning). För detaljer beträffande de övriga metoderna hänvisas till Humph-

reys (1988).

THERP, som är en av de mest använda metoderna för att uppskatta mänsklig tillförlit-

lighet, kan delas in i ett antal olika steg vilka omfattar:

1) En beskrivning av analysobjektet (den verksamhet som är förenad med risk)

omfattande såväl dess målsättningar som funktionssätt.

2) En studie av eventuella tidigare riskanalyser (av samma eller liknande analys-

objekt) för att finna topphändelser där "den mänskliga faktorn" kan vara en

viktig bidragande orsak.
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3)

4)

5)

6)

8)

9)

10)

En arbets-luppgiftsanalys för att dela in verksamheten i små väldefinierade del-

uppgifter. I detta steg specificeras även vilken utrustning och vilka arbets-

moment som ingår i de olika deluppgiftema.

Möjliga/troliga operatörsfel i varje deluppgift identifieras. Härvid bortser man

från sådana typer av fel som inte har några betydelsefulla konsekvenser.

För varje deluppgift konstrueras ett händelseträd där varje förgrening represen-

terar korrekt respektive felaktigt beteende.

Sannolikheter anges för varje gren i händelseträden.

Effekterna av olika prestationspåverkande faktorer (stress, vana, utbildning etc)

uppskattas och används för att modifiera de ursprungliga sannolikhetema.

Beroenden mellan olika arbetsmoment (t ex att ett fel i ett moment påverkar

sannolikheten för ett fel även i nästa moment) uppskattas och används när den

totala felsannolikheten beräknas.

Sannolikheten för felfri och felaktig prestation beräknas.

Sannolikheten för att fel upptäcks i tid och hinner korrigeras innan de lett till

några betydelsefulla konsekvenser uppskattas och används för att modiñera

sannolikheterna i föregående steg.

11) En känslighetsanalys genomförs om den bedöms vara befogad.

12) Resultatet från analysen används som ingängsvärden i felträdsanalys.

Som även påpekats av Cox och Tait (1991) är äsättandet av sannolikheter till de olika

grenarna i händelseträden (och de efterföljande modiñeringarna av dessa sannolik-

heter) förmodligen den svagaste länken i denna metod. Samtidigt ger de numeriska

beräkningarna av felsannolikheter ett intryck av noggrannhet och korrekthet som kan

vara mycket missvisande ifall dessa beräkningar inte motsvaras av reliabla och valida

mått på felbenägenhet i de olika arbetsmoment som analyseras.
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2.3 Analys av samspelet människa-organisation-teknik

Den typ av analysmetoder som behandlades i föregående avsnitt kan sägas betrakta

människan ungefär på samma sätt som om det gällde en teknisk komponent vars '

tillförlitlighet det gäller att kunna fastställa för att få en uppfattning om hur ofta

riskfyllda situationer eller andra störningar kan förväntas uppträda i den verksamhet

som studeras. De två metoder som beskrivs i detta avsnitt skiljer sig från de tidigare

genom att i större utsträckning vara inriktade mot att finna bakomliggande orsaker till

störningar i samspelet mellan människan och tekniken. Dessa orsaker antas kunna vara

såväl tekniska, organisatoriska som mänskliga/psykologiska till sin natur.

MTG-analys (Människa-Tehik-Organisation) är en metod som används bl a för att

analysera incidenter vid svenska kämkraftverk. Metoden har även använts för att

analysera tägolyckan i Sköldinge 1990 (Jacobsson, 1991). Denna analysmetod består

av fyra olika delar:

1) Händelseanalys. Ett händelseförlopp (en incident eller olycka, tänkt eller verk-

lig) delas upp i olika kritiska delhändelser där samspelet mellan människan och

tekniken inte fungerat (eller kan förväntas ha svårt att fungera) på det sätt som

är avsett i "normalfallet". Endast delhändelser som bedöms ha betydelse för

utgången av det totala händelseförloppet tas med.

2) Qrsakggalys. För de olika delhändelsema anges bakomliggande orsaker. Både

faktiskt konstaterade orsaker och orsaker som bedöms möjliga utifrån teknisk,

organisatorisk och psykologisk sakkunskap anges.

3) Avvikelseanalys. Identifiering av de förhållanden (tekniska, mänskliga och/eller

organisatoriska) som varit annorlunda vid den analyserade händelsen jämfört

med det "normala" (vanligaste) fallet när ingen kritisk händelse inträffar.

4) Bmw alys. Denna analys syftar till att granska de skyddsbarriärer (mänsk-

liga, tekniska och organisatoriska) som finns i systemet när händelsen inträffar

samt att identifiera ytterligare barriärer som, om de hade funnits, skulle ha

kunnat förhindra händelsen.
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En annan metod som också betraktar olyckor/incidenter som resultatet av ett händelse-

förlopp där samspelet mellan människa och teknik inte fungerar som avsett, och som

(liksom MTG-analysen) försöker identifiera skyddsbarriärer som kan förhindra att

händelsen utvecklas till en olycka är s k AEBanalys (Accident Evolution and Barrier '

Function) (Svenson, 1991). Även denna metod har tillämpats pä incidenter vid

svenska kärnkraftverk.

ABB-analys utförs med hjälp av ett diagram av den typ som avbildas i Figur 2 på

nästa sida. Analysen omfattar sju olika steg:

1)

2)

3)

4)

5)

6)

En beskrivning eller utredning av händelsen studeras.

Ett kritiskt fel i händelseförloppet väljs ut och placeras i ett diagram av den

som visas i Figur 2.

Tidigare fel som lett fram till det först lokaliserade felet identifieras och förs in i

diagrammet, liksom verkliga eller hypotetiska fel längre fram i händelseförlop-

pets utveckling mot en olycka.

Diagrammet kompletteras med barriärfunktioner som hindrat (eller kunde ha

hindrat) händelseförloppet från att utvecklas till en olycka. Dessa barriärer kan

vara av såväl teknisk som mänsklig/organisatorisk art.

Varje barriärfunktion analyseras med avseende på dess styrka och eventuella

svagheter identifieras.

Egenskaper hos det tekniska systemet och det mänskliga/organisatoriska syste-

met som kan påverka styrkan i barriärfunktionerna identifieras.

Slutligen ingår en analys av möjliga konsekvenser (om händelseförloppet vid en

incident hade fortsatt att utvecklas till en olycka) samt en analys av möjliga

säkerhetshöj ande åtgärder (dvs åtgärder för att stärka eller komplettera existe-

rande barriärfunktioner).
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Bäde MTO- och ABB-analys har här beskrivits som kvalitativa metoder som kan

användas för att analysera sällsynta incidenter!olyckor och ge förslag till hur sådana

händelser skall kunna förebyggas. Båda metoderna kan dock med fördel kombineras

med kvantitativa PRA-/HRA-analyser i de fall där tillräckliga datamängder ñnns för'

att man skall kunna använda den senare typen av metoder.
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Figur 2. Flödesdiagrwn som illustrerar en ABB-analys (ejler Svenson, 1991).

(Rektanglama indikerar olika typer av fel/störningar medan pilarna visar

händelseförloppets utveckling. Siffrorna står för olika barriärfunktioner som

skulle kunna hejda den fortsatta händelseutvecklingen.)
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3 DATORPROGRAM FÖR RISKANALYS

Den mycket snabba utvecklingen på dator- och programvarumarknaden med mängder

av nya produkter som dyker upp varje år (och många som försvinner lika snabbt) gör -

det omöjligt att ge en uttömmande och helt aktuell bild av vilka datorprogram som

ñnns utvecklade för datorstödda riskanalyser. Framställningen i detta kapitel begrän-

sar sig till en översiktlig beskrivning av det 60-tal programvaror som presenterades

vid utställningen "Riskware '90" (Mamicio m fl, 1991) den 7 december 1990 i

Columbus, Ohio, i förhoppningen att detta kan ge en någorlunda representativ och

aktuell bild av programvaruutbudet för datorstödda riskanalyser. Det bör dock poäng-

teras att kapitlet endast ger en "ögonblicksbild" av programvarumarknaden utan att

göra anspråk på fullständighet.

Den i särklass största gruppen av programvaror som presenterades vid utställningen

utgjordes av olika programpaket avsedda att fungera som hjälpmedel vid hantering av

risker förenade med olika kemiska substanser. Hit hör programvara för:

a) Riskskattningar beträffande såväl normala som oavsedda utsläpp från kemisk

industri (inklusive uppskattning av konsekvenser av sådana utsläpp; program-

varuexempel: CHEMS-PLUS, EPIcode, PHAST, RISK*RANK, RISKPRO,

Spectrum/PC-F&E, Super-Chems).

b) Modellering av olika kemiska substansers "beteende"/ spridning i luft, mark, yt-

och grundvatten (programvaruexempel: ATMS, MIDAS/PC-MIDAS, QCRR,

TECJET, VAPACT, WHAZAN).

c) Skattningar av cancer- och andra hälsorisker, simulering av organismers upptag

av kemiska ämnen samt fastställande av s k referensdoser (exempel: ACSL,

BIOASSAY, GLOBAL86, MULTIWEIB, THRESH/THRESHW, TOX_RISK).

d) Skattningar av hälsoeffekter som kan resultera från blandningar av olika kemiska

ämnen (exempel: MIXTOX).
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e) Åtkomst av data, rekommendationer och bestämmelser från olika myndigheter, i

första hand U. S. Environmental Protection Agency (EPA) (exempel: ICRMS ,

IMES, IRIS, Risk*Assistant, SARATRAX).

0 Ge grundläggande utbildning beträffande toxikologi och risker förknippade med

olika kemikalier (exempel: Toxicology and Public Health: Understanding Che-

mical Exposure).

Vidare presenterades programvara för genomförande av riskanalyser med hjälp av en

del av de metoder som beskrevs i föregående kapitel. Hit hör program för felträdsana-

lys (CAFTA+, FaultrEASE, NUSSAR-II), simulering av osäkerhet i samband med

felträdsanalys (UNCERT), händelseträdsanalys (ETA-II), skattning av mänsklig

tillförlitlighet (HRA-analys) med hjälp av THERP (SHERI) samt HAZOP-studier

(CAHAZOP, HAZOPtimizer, HAZSEC). Dessutom presenterades ett antal större

programpaket omfattande flera olika metoder för riskanalys/riskhantering i framförallt

kemiska och industriella sammanhang (CARA, CHEM-RISK, NUPRA, RISKMAN,

RiskPac, RMQS, SAFETI, SOCRATES).

Bland övriga programvaror som presenterades kan nämnas program för Monte Carlo

simulering (@RISK, Crystal Ball), beslutsmodellering (DEMOS), modellering av

underhålls-/testintervall (FRANTAGE, FRANTIC ABC), modellering av populations-

dynamik för exempelvis utrotningshotade arter (RAMAS) samt konstruktion och

utvärdering av blockdiagrammodeller för tillförlitlighet (RBDA).

Närmare tre fjärdedelar av de presenterade programvaroma är utvecklade för IBM-

kompatibla persondatorer. De flesta av de övriga programmen är konstruerade för

Macintosh-system och bara ett mindre antal kräver arbetsstationer (VAX eller Sun)

eller terminalanslutning till en större dator. För att kunna använda programmen krävs

som regel en dator med kapacitet motsvarande minst IBM AT/286 eller Macintosh

SE, SE3O eller H med minst 2 MB RAM-minne och en hårddisk med minst 20 MB

lagringskapacitet. En laser- eller postscriptskrivare räcker vanligen för att man skall

kunna få analysresultaten utskrivna (ett mindre antal programvaror kräver dock en

plotter).
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Priserna på de olika programvaroma varierar från under $lOO upp till $130,000 för

den dyraste (SAFETI). Den vanligaste prisnivån ligger i intervallet $500 till $l0,000,

men några av de större programpaketen (t ex RISKMAN och RMQS) betingar priser

upp till S45,000. För närmare uppgifter om priser och leverantörer för enskilda'

programvaror hänvisas till Marnicio m fl (1991).

Användningen av datorer som hjälpmedel vid riskanalyser har gjort det möjligt att

avsevärt öka storleken och komplexiteten på de analyser som görs. Detta är naturligt-

vis en tillgång när det gäller att konstruera och analysera komplicerade och verklig-

hetstrogna riskmodeller. Samtidigt kan dock överskådligheten minska, och det blir

svårare för användaren att kontrollera att programmet räknar rätt" . Det stora utbudet

av "användarvänlig" programvara med menyer, fönsterhantering, dialogmöjligheter,

mm kan också innebära en ökad fara för att data, modeller och metoder används för

situationer utanför deras egentliga tillämpningsområde av mindre erfarna analytiker.

Oavsett hur soñstikerade analysmetoder och modeller som ingår i en viss programvara

gäller fortfarande den i datorsammanhang gamla principen skräp in - skräp ut". Detta

är naturligtvis en självklarhet men förtjänar ändå att påpekas eftersom det är lätt att bli

förledd av den högklassiga output (olika typer av färglagda kurvor, diagram och andra

figurer) som många programvaror genererar. Utan tillförlitliga indata förlorar

analysen sin meningsfullhet vare sig den utförs med hjälp av dator eller ej.

Kunskapsbaserade programvaror (s k expertsystem) förefaller vara på stark fram-

marsch inom riskanalysområdet. Denna typ av programvara kan vara mycket

användbar för den speciella typ av tillämpningar som den utvecklats för. Däremot kan

det vara svårt att generalisera dess användning till andra tillämpningar.

De olika invändningar mot datorbaserade riskanalyser som här framförts skall inte tas

som en rekommendation att avstå från denna typ av hjälpmedel. Rätt använda, av en

kunnig analytiker, utgör de ett värdefullt redskap i riskanalysarbetet. Den kanske

främsta fördelen med olika typer av datorprogram för riskanalys är att de frigör

analytikern från rutinmässigt beräkningsarbete så att mera tid kan ägnas åt andra

viktiga delar av analysen (datainsamling, modellspeciñkation, identifikation av riskre-

ducerande åtgärder mm).
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4 RISKANALYSEXENIPEL FRÅN VÄGTRAFIKOMRÃDET

Som framgått av föregående kapitel är en stor del av programvaruutbudet för dator-

stödda riskanalyser inriktat mot risker inom processindustrin och då framför allt den'

kemiska industrin. Eftersom utvecklandet av programvara kan förväntas avspegla en

efterfrågesituation skulle detta kunna tyda på att riskanalyser är vanligast förekom-

mande inom denna typ av industri. Denna slutsats är dock inte invändningsfri

eftersom olika typer av verksamheter kan skilja sig avsevärt åt när det gäller att skapa

en marknad för denna typ av programvara. Speciellt när det gäller verksamheter där

det finns ett fåtal stora aktörer (flygplanstillverkning, elkraftproduktion mm) och det

finns ett behov av riskanalyser kan man förvänta sig att behövlig programvara i stor

utsträckning utvmklas internt inom företagen.

Järnvägssektorns behov av riskanalyser och metoder för att genomföra sådana analyser

kan förväntas skilja sig i väsentliga avseenden från vad som förekommer inom exem-

pelvis kemisk industri. Den kanske viktigaste skillnaden mellan en tillverknings- eller

processindustri och ett transportsystem av den typ som järnvägen utgör är att verksam-

heten i det första fallet vanligen är betydligt lättare att avgränsa och att riskbilden för

det mesta är avsevärt mera väldeñnierad. En kemisk fabrik är exempelvis lokaliserad

till en bestämd plats, riskkällan är avskärmad från yttre inflytanden (innesluten i en

fabriksbyggnad) och de risker som kan vara aktuella för en analys är i regel förknip-

pade med ett begränsat antal kemiska ämnen med någorlunda välkända egenskaper. I

motsats till detta kännetecknas jämvägstrafrken av att "produktionsapparaten" är

spridd Över hela landet, verksamheten är "öppen" för externa riskkällor över vilka

man har begränsad kontroll (t ex biltrafik i plankorsningar) och de risker som är

förknippade med verksamheten är många och mycket skiftande till sin

Dessa skillnader mellan en stationär produktionsanläggning och ett transportsystem

gör att exempel på genomförda riskanalyser vid den förstnämnda typen av anlägg-

ningar kan förväntas ha endast begränsad relevans för järnvägssektom. De analys-

exempel som presenteras i detta kapitel är därför hämtade från trañk-/transportområ-

det (dock inte järnvägssektorn - exempel på sådana analyser presenteras istället i den

kommande rapporten från det tredje delprojektet). Urvalet av exempel har vidare

begränsats till vägtrañkområdet eftersom analyser av de olika typer av risker som är

förenade med markbundna transporter (speciellt vad gäller yrkesmässig trafik) bör
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vara i hög grad relevanta för jämvägsssektom. Exempel från flyg och sjöfart kan

naturligtvis också vara relevanta, inte minst när det gäller risker förknippade med

samspelet mellan människa och teknik, men analyser från dessa områden har inte varit

möjliga att ta fram inom ramen för detta projekt.

Urvalet av analysexempel är baserat på två litteratursökningar med hjälp av dator i

databaserna Roadline respektive IRRD. Dessa sökningar gav ett förvånansvärt litet

antal referenser till publicerade riskanalyser vilket kan bero på flera olika saker. En

möjlig anledning till att antalet publicerade riskanalyser inom vägtrañkområdet före-

faller vara begränsat kan ha att göra med att antalet aktörer är mycket stort och att

ingen riktigt känner det som sin uppgift att genomföra riskanalyser. En annan

möjlighet är att riskbildens komplexitet och/eller svårigheter att ta fram relevanta

ingångsdata svarar för bristen på publicerade riskanalyser. En tredje tänkbar möjlighet

är naturligtvis att de aktörer som genomför riskanalyser inom vägtrañkområdet inte

har något incitament för att publicera dessa analyser och att de därför inte blir

tillgängliga i någon databas (i själva verket torde många riskanalyser som utförs av

exempelvis fordonstillverkare ha karaktären av "företagshemligheter" som man beva-

kar för att de inte skall komma till allmänhetens eller konkurrentemas kännedom).

De analysexempel som redovisas och kommenteras i denna rapport är av två

huvudtyper. Först ges exempel på riskanalyser avseende fordonskomponenter och

infrastrukturaspekter. Därefter redovisas några analyser av risker i samband med

transporter av farligt gods. De flesta av de redovisade exemplen avser kvantitativa

analyser men även en kvalitativ analys ingår bland de valda exemplen.

4.1 Analyser av risker i samband med fordon/infrastruktur

I detta avsnitt ges tre exempel på riskanalyser som genomförts under 1980-talet. Dessa

analyser avser a) ett stålradialdäck för personbilar, b) ett system för automatisk hastig-

hetsreglering (en s k farthållare) samt 0) en flyttbar betongbarriär som används för att

separera trañkströmmar i samband med s k reversibla körfält. Vidare återges några

allmänna argument för användning av riskanalyser i infrastruktursammanhang när det

gäller vägtrafiken.
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411Ri vtåldiald"k

Det första exemplet på genomförda riskanalyser är en analys som gjordes i samband

med att däckstillverkaren Firestone i början av år 1979 i USA återkallade en speciell

typ av stälradialdäck (Firestone 500) till följd av negativ publicitet i massmedia.

Detta analysexempel har inte stora likheter med den referensram som beskrivits i en

tidigare delrapport från detta projekt (Lindberg, 1992) men har ändå tagits med för att

visa på spännvidden i de aktiviteter som i olika sammanhang betecknas som risk- eller

säkerhetsanalyser. I termer av den tidigare föreslagna referensramen borde kanske

detta exempel ha kallats för en riskskattning snarare än en riskanalys. De främsta

anledningarna till att exemplet knappast kan anses utgöra en fullständig riskanalys är

att a) inget försök har gjorts att närmare analysera orsakerna till däcksrelaterade

olyckor (en riskmodell saknas således - även om de flesta olyckorna anses bero på

den mänskliga faktorn" så innebär detta knappast någon egentlig orsaksbeskrivning),

b) analysexemplet ger ingen information om vilka åtgärder som skulle kunna vidtas

för att minska riskerna eller om hur mycket sådana åtgärder skulle kosta samt c)

analysen har inte spelat någon roll i beslutsprocessen när det gällt att avgöra huruvida

den aktuella däckstypen skulle återkallas eller ej (rapporten presenterades drygt ett år

efter det att återkallandet redan skett och visade i själva verket att beslutet att återkalla

däcket knappast var befogat ur säkerhetssynpunkt).

I rapporten från analysen (McCarthy, 1980) konstateras inledningsvis att fordonsfel

svarar för bara en liten del av samtliga vägtrañkolyckor. Fel på fordon uppges vara en

säkert bidragande orsak till 4.5 % och en trolig bidragande orsak till 13 % av

olyckorna. Detta kan jämföras med motsvarande siffror för omgivningsfaktorer såsom

sikt, väglag, viltolyckor mm (säker och trolig bidragande orsak till 12 respektive 34

% av olyckorna) och för "den mänskliga faktorn" (71 respektive 93 %). Data från

senare hälften av 1960-talet citeras som tyder på att däcksrelaterade faktorer" kan ha

spelat en roll vid högst ca 1 % av samtliga personbilsolyckor under denna tid. Det

noteras även att bara en mycket liten andel av dessa olyckor faktiskt beror på

felaktigheter/svagheter i dåckens konstruktion och att de allra flesta "däcksrelaterade"

olyckorna istället hänger samman med felaktig användning (körning med för litet

mönsterdj up eller felaktigt lufttryck).
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Som bakgrund till analysen redovisas även andelen däcksrelaterade olyckor för bilar

som varit mindre än ett år gamla (och således haft nya däck) i staten North Carolina

under åren 1968 till 1978. Efter att ha legat på ca 0.6 - 0.8 % av olyckorna fram till

1972 (när radialdäck introducerades på marknaden) sjönk denna andel gradvis till ca'

0.2 % i slutet av perioden.

Riskanalysen för det aktuella stålradialdäcket (Firestone 500) omfattade fordon av

årsmodellerna 1975 - 1977 som utrustats med denna däckstyp från tillverkaren.

Olycksdata från sex amerikanska delstater för åren 1975 - 1978 analyserades för

sådana fordon samt för jämförbara fordon utrustade med andra däcksfabrikat. Totalt

ingick drygt 450,000 olyckor i analysen, varav ca 46,000 olyckor berörde fordon

utrustade med Firestone 500. Det visade sig att andelen däcksrelaterade olyckor

faktiskt var lägre för fordon utrustade med det återkallade däcket (0.20 %) än för

fordon med andra typer av däck (0.31 %) och att denna skillnad var statistiskt

signifikant. Samma tendens erhölls när man tittade på andelen däcksrelaterade olyckor

med personskada (0.09 respektive 0.12 % av alla olyckor) och med dödlig utgång

(0.002 respektive 0.006 % av olyckorna).

4,1.2 Riskanalys av farthållare

Det andra exemplet (Gunnerhed, 1988) utgörs av en riskanalys av ett system för

automatisk hastighetsreglering i personbilar (s k farthållare, av fabrikat HELLA).

Analysen har utförts vid Försvarets Forskningsanstalt i Linköping på uppdrag från

Trañksäkerhetsverket. Bakgrunden till beställningen av analysen är rapporter, främst

från USA, om att det förekommit fall där bilar utrustade med farthållare "skenat".

Detta analysexempel visar att även en helt och hållet kvalitativ riskanalys kan ge

värdefull information genom att peka på svaga punkter i en konstruktion eller ett

system. Denna information bör vara användbar t ex för att ställa krav på tillverkaren

att modifiera delar av en konstruktion, för att avgöra om riskerna är tillräckligt

acceptabla för att man skall kunna tillåta att konstruktionen tas i bruk eller för att

utfärda varningar/rekommendationer till användarna. Däremot innehåller analys-

exemplet inte någon kvantitativ riskskattning vilket naturligtvis också skulle utgöra

värdefull information för exempelvis en tillståndsbeviljande myndighet.
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Den aktuella farthållaren är av elektrisk/pneumatisk typ. Felfunktioner kan i i princip

vara av två typer, dels komponentfel och dels störningar (från eget fordon eller från

omgivningen). Endast den första feltypen har analyserats. Den analysmetod som

använts har varit felträdsanalys samt i viss utsträckning feleffektsanalys (FMEA). -

Analysen avser endast automatväxlade bilar.

I felträdsanalysen har två olika topphändelser studerats: a) Farthållaren kopplas ej ur

trots bromsning och b) Farthållaren ger obefogat gaspådrag (aktiveras oavsiktligt). I

båda fallen kan felfunktionen leda till kollision med framförvarande fordon eller med

ett plötsligt uppdykande hinder. För var och en av de två topphändelsema har ett

felträd konstruerats som visar hur olika typer av fel (stopp i slangar, fastnade ventiler,

elektroniska fel, etc) var för sig eller i kombination med varandra kan leda fram till

händelsen i fråga. Felträdsanalysen har kompletterats med en särskild granskning av

vissa komponenter (en speciell krets i den reglerbox som ingår i farthållaren, en

binärräknare samt en anordning för att jämföra inställd hastighet med aktuell hastig-

het) som kan vara betydelsefulla speciellt när det gäller uppkomsten av den andra

topphändelsen. En teoretisk feleffektsanalys av farthållarens reglersystem tydde på att

ett s k enkelfel (fel i en enda komponent) kunde vara tillräckligt för att orsaka de två

topphändelser som studerats. Praktiska prov (såväl simulering som körprov) bekräf-

tade denna slutsats. Proven visade också att det finns flera möjliga enkelfel som kan

leda till att den inställda hastigheten ändras under färd. Den senare typen av fel torde

knappast innebära några större risker men kan ändå upplevas som mycket irriterande

av föraren.

En kommentar som kan göras i anslutning till analysexemplet är att enbart tekniska

aspekter av farthållaren ingår i analysen. Detta innebär att eventuella risker som kan

uppstå i samspelet mellan människan (bilföraren) och tekniken ej har beaktats. Från

tillverkarhåll framhålls att farthållaren tillåter föraren en koncentrerad och inte så

tröttande körning över långa sträckor och därigenom utgör en väsentlig faktor i den

aktiva säkerheten. Ur beteendevetenskaplig synvinkel är det dock långt ifrån säkert att

farthållaren verkligen har denna säkerhetshöjande effekt. Det är t ex inte alls säkert att

den kapacitetshöjning' som bör bli följden av att man under långa perioder inte själv

behöver sköta hastighetsanpassningen verkligen ägnas åt att öka koncentrationen på

själva körningen - den kan lika gärna ägnas åt att tänka på helt andra saker. Det är

också möjligt att farthållaren gör körningen mera enformig så att förarens uppmärk-
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samhetsnivå sjunker med förlängda reaktionstider som följd. Till detta kommer

naturligtvis de risker som kan vara förknippade med mer eller mindre allvarliga

felhandlingar som kan bli följden av att föraren överraskas av den typ av tekniska fel

som behandlats i n'skanalysexemplet. -

4.1. Ri v n fl t n

Det tredje analysexemplet (Bryden & Bruno, 1988, 1989) avser en analys som gjorts

som ett led i en bedömning av möjligheten att komma tillrätta med kapacitetsproblem

på en ca 5 km lång bro (Tappan Zee Bridge) på en genomfartsled i staten New York.

Detta analysexempel liknar det föregående såtillvida att inget empiriskt dataunderlag

(över redan inträffade fel/olyckor) finns tillgängligt för att uppskatta olycks- eller

felfrekvens. En avgörande skillnad mellan de två exemplen är dock att medan det

förra exemplet försökte kartlägga möjliga orsaker till en felfunktion försöker man i

detta exempel skatta frekvensen av en given händelse utifrån en teoretisk riskmodell.

På den aktuella bron fanns i utgångsläget 7 körfält för biltrafik, 4 i den ena riktningen

och 3 i den andra. De två körrikmingarna var separerade av en fast betongbarriär.

Den lösning som studerades var att ersätta den fasta barriären med en flyttbar barriär

bestående av hoplänkade meterlånga betongelement som kan flyttas i sidled med

minimal störning av trafiken med hjälp av ett specialbyggt fordon. Avsikten var att

under rusningstrafik ha 4 körfält i den mest trafikerade färdriktningen (olika för

morgon och kväll) och att under övriga tider ha 3 i vardera riktningen med barriären

stående i mitten av det mellersta körfältet (barriären skulle således behöva flyttas 4

gånger per dygn).

Till skillnad från en fast barriär ger den rörliga barriären efter något i sidled vid en

påkörning. Syftet med analysen var att skatta sannolikheten för att sådana påkörningar

ger upphov till sekundära kollisioner genom att barriären förflyttas in i ett körfält med

trafik i andra färdriktningen.

En riskmodell konstruerades enligt vilken sannolikheten för en sekundär kollision

bestäms av dels trafikintensiteten (i båda färdriktningarna) och dels av hur långt

barriären förflyttas i sidled vid en påkörning. Den senare riskfaktom bestäms i sin tur

av det påkörande fordonets vikt och hastighet samt av den vinkel från vilken fordonet
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träffar barriären (denna vinkel kan antas ha ett samband med vilket körfält det

påkörande fordonet kommer från).

Analysen koncentrerades på de 7 timmar per dygn under vilka samtliga körfält på»

bron användes (under de tider barriären skulle stå mitt i ett oanvänt körfält ansågs

avståndet till närmaste trafikerade körfält vara så stort att sekundära kollisioner

knappast torde kunna uppstå). Variationen i trañkflödet under dessa 7 timmar var så

stor att separata analyser gjordes för varje timme. Detta gjorde att man ñck ett stort

antal olika kategorier (7 timmar x 7 körfält x 5 klasser för fordonsvikt) för vilka

sannolikheten för kollision behövde beräknas. Analysen genomfördes därför med hjälp

av en persondator och ett kalkylprogram av standardtyp (Supercalc4). Som underlag

för att beräkna barriärens förflyttning i sidled vid en påkörning användes data från 12

olika krockprov som tidigare utförts med den aktuella typen av barriär.

De beräkningar som genomfördes visade att endast några få procent av alla möjliga

päkörningar av den flyttbara barriären kan förväntas orsaka sekundära kollisioner

genom att barriären förflyttas så att den interfererar med mötande trafik. Rapporten

från analysen avslutas med ett konstaterande att även om riskerna är små måste det

slutgiltiga beslutet grundas på att man överväger ifall fördelarna med den flyttbara

barriären är tillräckligt stora för att motivera att man accepterar dessa risker. Det kan

noteras att rapporten inte innehåller någon analys av möjliga orsaker till att ett fordon

initialt kolliderar med barriären (t ex bländning, punktering, fel på fordonets styrning

eller sjukdom hos föraren) utan enbart behandlar teoretiskt möjliga sekundära

kollisioner till följd av barriärens förflyttning i sidled efter en påkörning.

4.1.4 Riskanalyser och väginfgstruktur

Vid en konferens som anordnades gemensamt av VTI och det amerikanska Transpor-

tation Research Board (TRB) i Göteborg 1989 presenterades ett föredrag som

argumenterade för en ökad användning av riskanalyser i samband med om- och

nybyggnad av vägar (Durth, 1990). Speciellt framhölls följande attraktiva egenskaper

hos riskanalyser:

1) De bidrar till överskädlighet genom en klar (ofta hierarkisk) struktur.

2) De tillåter kvantitativa utsagor om säkerheten.
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3) De kan belysa orsakssamband vid uppkomsten av olyckor.

4) De uppmuntrar till interdisciplinärt samarbete.

5) Olika delar av analysen kan modifieras efter hand som nya data genereras.

Speciellt användbara ansågs riskanalyser vara som hjälpmedel för att väga allt mera

restriktiva miljökrav mot trañksäkerhet vid anläggandet av nya vägar (och för att

jämföra olika alternativa vägsträckningar).

Olycksdata ansågs (trots att olyckor är betydligt mera frekventa inom vägtrañken än

inom jämvägstrañken) vara otillräckliga för att ge den information om risker som de

infrastrukturansvariga behöver. Istället förordades att man arbetar med en riskmodell

som innehåller olika orsaksfaktorer som leder till att olyckor inträffar. En viktig

funktion som en sådan modell har är att generera forskning för att studera de olika

orsakssamband som antas i modellen. I föredraget framhölls vidare att riskanalyser

beträffande väginfrastruktur bör utföras i samarbete mellan specialister på vägar/tra-

fikmiljö, fordonsspecialistér samt psykologer/medicinare och omfatta såväl ergono-

miska, fordonsdynamiska som beteendevetenskapliga aspekter.

En orsaksinriktad riskmodell ansågs kunna spela en mycket viktig roll när det gäller

att identifiera svaga punkter (ur trañksäkerhetssynpunkt) i vägsystemet utan att man

behöver vänta tills ett antal olyckor inträffat. En sådan modell ansågs även kunna

utgöra en god vägledning när det gäller att välja mellan olika typer av åtgärder för att

öka säkerheten.

4.2 Analyser av risker i samband med vägtransporter av farligt gods

I vårt samhälle används i allt större utsträckning ett stort antal ämnen som under

olyckliga omständigheter kan vålla allvarliga olyckor. Dessa ämnen måste som regel

transporteras en kortare eller längre sträcka för att nå sin slutanvändare (det mest

uppenbara exemplet är bensin som måste distribueras till ett stort antal bensinstationer

för att vägtrañk skall vara möjlig). Risker förenade med transporter av farligt gods

kan ses ur åtminstone tre olika perspektiv (Rowe, 1983):
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a) Tgnspgrtförçtagets perspektiv. Den som fraktar farligt gods har självklart ett

intresse av att transportarbetet kan genomföras så kostnadseffektivt som möjligt.

Investeringar för att öka säkerheten kan i detta sammanhang ses som en god

affär eftersom olyckor vållar störningar i verksamheten och kan vara mycket '

kostnadskrävande. Transportföretaget kan också förväntas känna ett ansvar för

såväl sina egna anställdas som allmänhetens säkerhet. I vissa extrema situationer

kan det dock förekomma att kravet på att kunna genomföra en transport på det

sätt som planerats kommer i konflikt med kraven på säkerhet.

b) Myndighetsmrspgktiv. Olika myndigheter som har till uppgift att reglera och

utfärda bestämmelser för hanteringen av farligt gods måste betrakta riskerna ur

ett samhälleligt perspektiv. Detta innebär att kravet på säkerhet måste ställas mot

samhällsnyttan av det farliga godset så att man inte hamnar i den situationen att

ett ämne som behövs för att samhället skall fungera inte kan distribueras därför

att säkerhetskraven är så högt ställda att inget transportföretag kan utföra

transporten.

c) Qkalt persmktiv. När olyckor inträffar ligger ansvaret för att undsätta de

drabbade och att så långt möjligt begränsa olyckskonsekvensema oftast på lokal

nivå. Ur lokal synvinkel kan en olycka med farligt gods ibland anta katastrofala

proportioner även om den i ett nationellt sammanhang bara utgör ytterligare en

siffra i statistiken.

Hanteringen av risker förenade med transporter av farligt gods omfattar åtminstone tre

olika aspekter: l) Identifikation av riskkällor och skattning av riskers storlek, 2)

Åtgärder för att eliminera eller reducera sannolikheten för olyckor samt 3) Strategier

för att minska konsekvenserna av inträffade olyckor. Av dessa aspekter är den första

förmodligen den mest problematiska, särskilt .för mindre kommuner med begränsade

resurser. I sådana fall kan någon form av enklare riskindex (t ex den s k Kansas State

modellen, Russell m fl 1980; se Rowe, 1983, för en översiktlig beskrivning av

modellen) vara ett alternativ till mera fullständiga riskanalyser när det gäller att

bedöma den egna sårbarheten. Sannolikheten för olyckor kan reduceras genom t ex

insatser för att öka trafiksäkerheten, trafikregleringar och/eller val av alternativa

tmnsportvägar/transportmedel. Åtgärder för att begränsa olyckskonsekvenser omfattar
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bl a träning och utrustning av räddningspersonal samt information till allmänheten om

hur man bör bete sig om en olycka skulle inträffa.

Att göra en regelrätt riskanalys av transporter av farligt gods i samhället i dess helhet '

är förenat med stora svårigheter. En sådan analys skulle i princip förutsätta att man

kan skatta risken för varje last, (godtyckligt kort) transportdelsträcka samt transport-

sätt. Dessa skattningar skulle bygga på ett antal sannolikheter som bara kan fastställas

med betydande osäkerhet och skulle därför innehålla fel som, beroende på om de är

systematiska eller slumpmässiga, antingen adderas eller tar ut varandra när de olika

skattningama summeras för att erhålla en total riskskattning. Ett möjligt tillvägagångs-

sätt för att erhålla de sannolikheter som skall ingå i riskskattningarna är att utifrån

tillgängliga olycksdata (med hjälp av regressions- och korrelationstekniker) försöka

hitta orsakssamband som kan användas för att skatta olyckssannolikheter i specifika

situationer. Olyckor är dock (åtminstone sett i relation till den totala exponeringen för

en given risk) sällsynta händelser vilket gör att tillgängliga data ofta är otillräckliga

för detta ändamål. Ett alternativ är då att använda teoretiska modeller för att skatta

sannolikheter, men många sådana modeller (specith när det gäller mycket sällsynta

händelser eller händelser som ännu inte inträffat) kan vara mycket svåra att verifiera

empiriskt.

Svårigheten att komma fram till en total riskskattning innebär dock inte att riskanaly-

ser skulle vara oanvändbara i samband med transporter av farligt gods. Även om den

absoluta risknivân inte kan fastställas med säkerhet kan sådana analyser vara mycket

värdefulla t ex när det gäller att rangordna olika riskkällor och/eller riskreduceran-

de/skadeförebyggande åtgärder. Andra användningsområden inkluderar jämförelser

mellan olika vägavsnitt, transportvägar och/eller transportmedel.

I detta avsnitt ges exempel på riskanalyser av transporter av farligt gods som syftat till

att a) jämföra olika transportvägar med avseende på risk, b) skatta risker förenade

med transport av en speciell typ av farligt gods (plutonium) respektive 0) skatta risker

förenade med transporter av farligt gods i vägtunnlar.
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4 2 l Ri f' r rn iv ar

Syftet med denna typ av analyser är att ge ett underlag för att bedöma storleken av de

risker som kan vara förenade med att transportera farligt gods längs olika alternativa

transportvägar. Denna information kan sedan ligga till grund för eventuella beslut om'

att så långt möjligt kanalisera det farliga godset till de säkraste transportvägarna. Ett

annat möjligt användningsområde kan gälla beslut beträffande dimensionering och

lokalisering av samhällets räddningsresurser för att begränsa konsekvenserna av

olyckor. Det analysexempel som presenteras här avser en riskskattning för tio av de

större genomfartsvägama i delstaten Arizona (Pijawka, Foote & Soesilo, 1985).

Det första steget i analysen bestod av att identifiera det farliga godset (godsklasser och

volymer) samt transportflödet av detta gods längs olika vägar. Detta gjordes genom att

observera ett stickprov av kommersiella motorfordon från fyra olika observationsstäl-

len utmed de större genomfartsvägama. Totalt iakttogs drygt 4,400 fordon varav 263

(ca 6 %) konstaterades medföra någon typ av farligt gods. I nästa steg fördelades de

observerade godsmängdema på de tio större vägar som ingick i analysen. Utifrån

denna fördelning beräknades sedan det årliga godsflödet på var och en av vägarna. I

beräkningama togs ingen hänsyn till eventuella säsongsvariationer i godsflödet (åtmin-

stone för en del typer av farligt gods torde avsevärda sådana variationer förekomma,

exempelvis när det gäller ämnen som används inom jordbruket).

Efter skattningen av godsmängder för varje klass av farligt gods på deolika vägarna

var nästa steg i analysen att finna ett gemensamt exponeringsmått för att kunna

definiera sannolikheten för en olycka på ett sätt som gör det möjligt att jämföra de tio

vägarna. Det mått som användes var antalet exponeringsmiles , dvs den samman-

lagda sträcka som årligen tillryggaläggs av fordon lastade med farligt gods på varje

väg. Detta mått erhölls genom att för varje klass av farligt gods dividera den årligen

transporterade godsmängden med lastkapaciteten hos ett typiskt fordon och sedan

multiplicera detta antal laster med längden av respektive väg.

Sannolikheten för en olycka på var och en av de tio vägarna deñnierades utifrån

tillgänglig olycksstatistik som antalet inträffade olyckor per 1,000 "fordonsmiles". Det

förväntade årliga antalet olyckor med farligt gods erhölls genom att multiplicera dessa

olycksfrekvenser med det tidigare framräknade exponeringsmåttet för respektive väg.
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Enbart sannolikheten för olyckor räcker dock inte för att definiera risker i samband

med transporter av farligt gods. Hänsyn måste också tas till de möjliga konsekven-

serna av sådana olyckor för den befolkning som bor eller vistas i närheten av

transportvägarna samt för övriga trafikanter på den aktuella vägen. Därför beräknades

för varje väg en "populationsriskfaktor" genom att multiplicera den förväntade

olycksfrekvensen med en skattning av det genomsnittliga antalet personer som kunde

förväntas befinna sig tillräckligt nära en olycksplats för att utsättas för risker i

samband med en olycka med farligt gods. Detta riskmått gav tydliga skillnader

mellan de tio studerade vägarna.

Förutom beräkningen av denna populationsriskfaktor för varje väg användes även en

annan metod för att skatta riskerna förenade med transporter av farligt gods på detio

vägarna. Denna metod skiljer sig från den första främst genom att den använder sig av

en "skattning av potentiella konsekvenser" ("potential hazard rating" eller PHR) som

utförs separat för varje klass av farligt gods och därmed ger en mera detaljerad analys

av de troliga konsekvenserna av olyckor med olika godsslag. Värdet på PHR erhålls

genom att för varje godsklass multiplicera den transporterade godsmängden med det

genomsnittliga avstånd från vägen inom vilket befolkningen skulle behöva evakueras

vid en olycka. Därefter summeras resultatet över de olika godsklasserna. Den fullstän-

diga riskformeln som användes i denna andra analys var:

R = 7(H) + 5(PHR) + 6(AR) + 9(PR)

där

R = Skattning av den totala risken för en given väg

H = Antalet inträffade incidenter/olyckor med utsläpp av farliga

' ämnen på den aktuella vägen

PHR = Potentiella konsekvenser summerade över olika godsklasser

AR = Total olycksfrekvens för den aktuella vägen

PR = Befolkningstäthet i närheten av vägen

De olika konstanter som användes för att vikta de termer som ingick i formeln var

baserade på rekommendationer utfärdade av Federal Emergency Management

Agency. Resultatet från den andra analysen visade sig stämma väl överens med

riskskattningarna från den första analysen (om man rangordnar de tio vägarna med
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avseende på skattad risk utifrån de två analyserna och beräknar rangkorrelationen

erhålls rS = 0.89).

42.2 Rismgys av plutoniumtranspgrter

Detta analysexempel (Johnson & Hall, 1977) använder en metod för riskskattning som

utarbetats vid Battelle Pacific Northwest Laboratories i USA. Metoden är ursprung-

ligen avsedd att användas för analys av risker i samband med transporter av radioak-

tivt material, men den kan även användas för andra typer av farligt gods.

I analysen används två olika riskmått. Det första måttet ( " total risk") är en konventio-

nell sammanvägning av sannolikheter och konsekvenser (jfr Lindberg, 1992) som

summeras över ett antal olika nivåer på konsekvensemas omfattning. Det andra

riskmåttet kallas för ett riskspektrum och innebär att man ritar en kurva genom att

pricka sannolikheter mot konsekvensemas omfattning. En given risknivå kan t ex

uppkomma genom ett tämligen stort antal händelser med relativt små konsekvenser

(t ex plankorsningsolyckor) eller genom mycket få händelser med stora konsekvenser

(t ex allvarliga olyckor med farligt gods). Den totala risken kan då komma att vara

densamma men de två fallen kommer att ha olika riskspektrum. Två risker anses helt

jämförbara när både total risk och riskspektrum är desamma.

Den använda riskanalysmetoden består av fyra olika steg: a) Beskrivning av analysob-

jektet, b) Identifiering av händelseförlopp som kan leda till utsläpp, c) Skattning av

möjliga konsekvenser av sådana händelseförlopp samt (1) Beräkning av risk.

I det första steget specificeras vilket eller vilka ämnen som skall transporteras, egen-

skaper hos ämnet/ämnena, mängden som skall transporteras, start- och slutpunkter för

transporterna, transportsätt och fordonstyp, typ av transportbehållare, godsmängd per

behållare, antal transporter, transportväg, transportbestämmelser samt demografiska

förhållanden och klimatzoner längs transportvägen.

I nästa steg identiñeras möjliga sätt på vilka det farliga godset kan frigöras och

komma i kontakt med omgivningen. I analysexemplet transporterades plutoniet i en

förpackning som omslöts av dubbla behållare på en täckt lastbil. För att plutoniet

skulle kunna komma i kontakt med omgivningen krävdes således en samtidig skada på
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fyra olika barriärer (förpackning, två olika behållare samt lastbilen). Felträdsanalys

användes för att identifiera händelseförlopp som skulle kunna leda till en sådan skada.

Sannolikheter för olika händelser skattades med hjälp av trañkolycksdata samt data

om hållfasthet och andra egenskaper hos de olika behållarna. '

Det tredje steget i riskanalysen innebär att utsläppets storlek och/eller det utsläppta

ämnets "beteende" skattas för de olika händelseförlopp som identifierats i föregående

steg. Det kan exempelvis vara en avgörande skillnad mellan konsekvensemas storlek

beroende på om en given mängd av ett ämne långsamt läcker ut jämfört med om hela

mängden frigörs samtidigt.

Slutligen skattas konsekvenserna av de olika händelseförloppen för människor

och/eller miljö, och genom att relatera dessa konsekvenser till sannolikheten för

respektive förlopp erhålls en skattning av den totala risken. Vid skattningen av

konsekvenserna tas hänsyn till faktorer som väderlek, befolkningstäthet i närheten av

utsläppsplatsen samt hälsoeffekter av olika koncentrationer av det utsläppta ämnet.

Givet skattningarna av sannolikheter för och konsekvenser av de olika händelse-

förloppen som ingår i analysen kan ett riskspektrum bestämmas. '

Metoden har använts vid Pacific Northwest Laboratories för att besvara ett antal olika

frågeställningar beträffande risker i samband med plutoniumtransporter. Man har t ex

jämfört olika transportsätt och funnit att riskerna förenade med flygtransporter av

plutonium (fastän mycket små) är större än riskerna vid väg- och järnvägstransporter.

En jämförelse med andra typer av risker i samhället tyder på att plutoniumtransporter

skulle vara ungefär jämförbara med meteoritnedslag i riskhänseende och betydligt

säkrare än exempelvis transporter av klor. Det är också möjligt att jämföra transporter

av ett ämne i olika form (fast, flytande eller gas). Plutonium förefaller exempelvis att

vara säkrare att transportera i pulverform än i flytande form. På liknande sätt är det

också möjligt att bedöma effekterna av t ex ändrade transportvägar och ändrade gods-

mängder per transport. Det är dock viktigt att komma ihåg att de slutsatser som dras

är beroende av de förutsättningar som gäller vid den tidpunkt då analysen genomförs

och att deras giltighet kan komma att förändras på längre sikt.

En viktig aspekt av metoden är att den gör det möjligt att identifiera hur mycket olika

händelseförlopp bidrar till den totala risken. Därigenom blir det också möjligt att
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identifiera de åtgärder som bör ha den största riskreducerande potentialen. Exempel på

sådana åtgärder i samband med plutoniumtransporter skulle kunna vara konstruktionen

av en säkrare transportbehållare och/eller införandet av nya säkerhetsbestämmelser för

transporterna. Genom att göra en ny analys med antagande om att dessa åtgärder blivit'

genomförda erhålls en skattning av den förväntade riskreduktionen som kan användas

som underlag för att fatta beslut beträffande åtgärderna.

4.2 Riskanal v f li ivä nnl

I detta avsnitt ges två exempel på riskanalyser beträffande transporter av farligt gods i

vägtunnlar. Det första exemplet är hämtat från Storbritannien (Considine, 1986) och

det andra exemplet är hämtat från Norge (Gjerstad & Andreassen, 1989).

I det första analysexemplet studerades fyra olika vägtunnlar vars längd varierade

mellan 650 och 1483 meter. Två av tunnlarna var i bruk sedan flera år, en tunnel var

nästan färdigbyggd och den fjärde tunneln var ännu på projekteringsstadiet. Två av

tunnlarna hade dubbla tunnelrör medan två var enkelrörstunnlar. Alla tunnlarna hade

någon form av ventilationssystem.

Studien bestod av ett antal olika delar varav den första avsåg en kartläggning av

transporter av farligt gods i Storbritannien och då särskilt de transporter som använde

(eller skulle kunna använda) de fyra aktuella tunnlarna. Denna kartläggning baserades

till stor del på data från en tidigare undersökning utförd år 1973 och resulterade i att

andelen tankbilstransporter i de fyra tunnlarna skattades till mellan 0.1 och 1.0 % av

den totala trañkvolymen. Dessa skattningar är dock förenade med stor osäkerhet

vilket (förutom att skattningama baseras på tämligen gamla data) hänger samman med

dels att inte allt farligt gods transporteras i tankbilar (även om enbart bensin svarar för

hela 56 % av transporterna), dels att skattningama baseras på ett genomsnitt av

befintlig statistik och därför inte tar hänsyn till möjliga lokala variationer i transporte-

rade godsmängder.

Nästa steg i analysen bestod av identifikation av ett antal scenarier för att beskriva på

vilka olika sätt det farliga godset skulle kunna skada människor och/eller själva

tunnelkonstruktionen. För detta ändamål användes en kombination av felträds- och
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händelseträdsanalys. Dessa analyser indikerade att de viktigaste mekanismema för att

åstadkomma sådan skada var:

a) Kontakt med giftigt material (inandning eller hudkontakt) eller kvävande gaser. '

Viktiga faktorer i detta sammanhang är utsläppets utbredning samt koncentra-

tionen av eventuella gaser eller ñnfördelade ämnen.

b) Brand. Såväl tunnelkonstruktionen som människor kan skadas genom brand. För

tunnelns del är temperatur och exponeringstid för hetta viktiga variabler. Beträf-

fande skada på människor kan även giftiga förbränningsprodukter spela in.

c) Explosion. Även i detta fall kan både tunnel och människor skadas. Olika typer

av explosioner kan vålla olikasvåra skador. Åtminstone följande typer behöver

särskiljas: l) detonation av fasta explosiva ämnen, 2) explosion till följd av

antändning av brännbara gaser/luftblandningar samt 3) tryckexplosioner med

plötslig frigörelse av energi, t ex från en skadad behållare med komprimerad

gas.

d) Kontakt med frätande ämnen eller ämnen med extremt låga temperaturer kan

också skada såväl tunnel som människor.

Efter identifikation av dessa skademekanismer var nästa steg i analysen att skatta

konsekvenserna av olika typer av händelser. Händelser som inträffar i tunnlar kan

endast i undantagsfall analyseras med hjälp av konventionella modeller för exempelvis

spridning av utsläpp som utvecklats för riskanalyser av kemiska fabriker och liknande

anläggningar. En betydande del av analysarbetet inriktades därför på att utveckla

sådana modeller som kunde tillämpas på tunnelsituationen.

Beträffande utbredning och avdunstning av flytande utsläpp kunde en existerande

datormodell (SPILL) användas efter anpassning till de geometriska begränsningar som

tunnelröret utgör. Spridning av gaser i en tunnel påverkas i hög utsträckning av

tunnelns ventilationssystem. Även i detta fall användes en existerande modell för

spridning med det förenklande antagandet att tunnelventilationen kan jämföras med en

förhärskande vindriktning. För långvariga/långsamma utsläpp modiñerades modellen

med ledning av en analogi till hur metangas sprider sig i gruvgångar. På liknande sätt

utvecklades modeller för spridning av tryckvågor, hetta och rök vid explosioner och
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bränder i en tunnel. Modellerna användes för att uppskatta konsekvenser för såväl

människor som för själva tunnelkonstruktionen.

För att skatta sannolikheter för olika typer av händelser användes data om utsläpp och '

bränder där farligt gods varit inblandat som rapporterats av brandkårer i England och

Wales under åren 1979-1982, totalt ca 1,000 händelser. Dessa data pekade på att

sannolikheten för dessa typer av händelser låg på mellan ett och fem gånger 10'8 per

fordonskilometer. Endast ca 15 % av utsläppen (och en ännu mindre andel av

bränderna) inträffade i samband med trañkolyckor. Läckande packningar och liknande

var den vanligaste orsaken till utsläppen utom för riktigt stora utsläpp (där trafik-

olyckor var den dominerande orsaken). Trots att inga data för inträffade explosioner

redovisas gjordes även skattningar av sannolikheten för denna typ av händelse.

Risknivåer beräknades genom att kombinera sannolikheter och konsekvenser för olika

typer av händelser. För varje tunnel beräknades risken i samband med transporter

mellan två orter på var sin sida om tunneln. Beräkningar gjordes dels för transporter

som använde sig av tunneln, dels för transporter som använde en alternativ väg. En

jämförelse mellan riskerna förknippade med tunnelalternativen och en lika lång

vägsträcka i det fria antydde att sannolikheten för händelser med relativt få (5 10)

omkomna var lägre i tre av de fyra tunnlama än för en lika lång vägsträcka i det fria.

Däremot var sannolikheten för en mycket svår olycka (100 eller fler omkomna)

betydligt större i alla fyra tunnlama än för motsvarande vägsträcka utan tunnel. Det

största bidraget (över 70 %) till riskerna i tunnlama kom från transporter av brännbara

vätskor (främst bensin).

Det ansågs vara svårt att kvantitativt beräkna effekterna av samhällets räddningsbered-

skap på riskerna i tunnlama eftersom dessa effekter kan variera högst avsevärt

beroende på hur ett olycksförlopp utvecklar sig. De största effekterna kan naturligtvis

förväntas när händelseförloppet utvecklas gradvis så att det finns tid för att vidta

effektiva motåtgärder. Det konstaterades att tunnlar både kan medföra speciella

problem (svårigheter att komma åt exempelvis en brandhärd, kommunikationsprob-

lem, svårigheter att evakuera, etc) och i vissa avseenden underlätta räddningsarbetet

(ofta ñnns viss räddningsutrustning redan på plats, ventilationssystemet kan ge vissa

möjligheter att kontrollera t ex rökspridning). En studie av 18 incidenter med farligt

gods i tunnlar antydde att det tycks saknas en klar strategi för hur ventilationen på
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bästa sätt skall användas för att begränsa skadorna vid tunnelbränder. Vid de

studerade incidentema var brandkårens insatsberedskap god (i flera fall var man på

platsen inom 5 minuter). Evakuering av fordon i tunneln och avstängning för att

förhindra att nya fordon kommer in utgjorde de viktigaste åtgärderna för att begränsa '

antalet skadade och omkomna.

Det andra analysexemplet beträffande farligt gods i vägtunnlar utgörs av en studie

som utförts på uppdrag av det norska Vegdirektoratet. Den slutliga rapporten från

denna studie finns ännu inte tillgänglig varför den beskrivning som ges här baseras på

en tidigare utarbetad projektsammanfattning (Gjerstad & Andreassen, 1989).

Bakgrunden till den norska studien är byggandet av ett antal nya vägtunnlar i

Osloområdet. Syftet med studien har varit att ge underlag för eventuella beslut om att

införa restriktioner för transporter av farligt gods i dessa tunnlar. Utgångspunkten för

analysen har varit de godsmängder/transportrelationer som varit aktuella för transpor-

ter av farligt gods under år 1989. Liksom i det föregående analysexemplet har risker

förknippade med tunneltransporter jämförts med risker i samband med alternativa

transportvägar. I riskjämförelsen har såväl risker betingade av det farliga godset som

risker i samband med "vanliga" trafikolyckor (där det transporterade godset inte har

någon inverkan på händelseförloppet) tagits med. Risken har mätts som det förväntade

antalet personer som befinner sig inom ett visst avstånd från en given olycka. Detta

avstånd bygger på befintlig kunskap om effekter av värmestrålning, övertryck

(explosion) och giftdoser. Ingen åtskillnad görs mellan dödsfall och varierande grader

av personskador.

De restriktioner för transporter av farligt gods i tunnlarna som övervägts i analysen

är: a) totalförbud mot vissa ämnen, b) förbud mot transporter under vissa tider på

dygnet, c) begränsning av tillåten godsmängd per fordon samt d) krav på följebil. För

att alternativ b) och 0) skall ha en påtaglig effekt på risknivån ansågs de behöva

utformas så restriktivt att de i praktiken skulle omöjliggöra transporter. Alternativ d)

ansågs kunna fylla en funktion vid längre tunnlar men torde vara svårt att genomföra i

den aktuella situationen med många korta tunnlar och ett stort antal transportörer och

transporter. Därför ansågs alternativ a) vara den mest realistiska formen av restriktion

och för att utreda om det kan anses befogat att genomföra en sådan restriktion jämför-

des risker förenade med transporter i tre olika tunnlar i Oslo (Fjellinjen, Vålereng-
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tunneln och Svartdalstunneln) med motsvarande risker i samband med transporter som

använder alternativa transportvägar utan tunnlar.

I riskanalysen används en riskmodell som bygger på existerande konsekvensmodeller'

för händelser med farligt gods. Med hjälp av riskmodellen beräknas sannolikheten för

sådana händelser utifrån statistik över olyckor med farligt gods i kombination med det

aktuella transportmönstret för farligt gods i Osloregionen. Risken beräknas sedan

genom att multiplicera sannolikheter och konsekvenser (förväntat antal drabbade per-

soner). Möjligheten att reducera konsekvenserna genom räddningsinsatser har ej ingått

i analysen. För att studera effekterna av osäkerhet i ingångsvärdena till riskmodellen

har känslighetsanalyser använts. Resultaten från riskmodellen har i dessa analyser

visat sig vara robusta. Dessutom används resultaten i första hand för att jämföra olika

alternativa transportvägar (med och utan tunnel) vilket gör att osäkerhet beträffande

den absoluta risknivån blir mindre betydelsefull.

Analysresultatet uppvisade stora olikheter för de tre tunnlar som studerades. I ett fall

(Svartdalstunneln) var den skattade risknivån för tunneltransporter fyra gånger större

än för den alternativa vägen utan tunnel medan förhållandet i ett annat fall (Vålereng-

tunneln) var det motsatta, dvs den alternativa vägen skattades ha fyra gånger högre

risk. För den tredje tunneln (Fjellinjen) var skillnaden i risknivå endast 25 % och de

två alternativen betraktades (givet den osäkerhet som var förknippad med skattningar-

na) i detta fall som likvärdiga.

En slutsats som dras från detta resultat är att det inte går att göra generella uttalanden

om huruvida farligt gods bör få transporteras i tunnlar eller ej utan varje fall måste

studeras individuellt. Faktorer som påverkar utfallet av analysen är t ex skillnader i

längd mellan vägaltemativ i och utanför tunneln, befolkningstäthet längs vägaltema-

tiven, tillåten hastighet, kurvor, korsningar mm.

Transporter av bensin dominerar riskbilden både i och utanför tunnlarna eftersom

dessa transporter svarar för 85 % av den godsmängd som ingår i analysen. Skillnaden

mellan tunnlar och andra vägaltemativ är dock betydligt större för vissa andra gods-

slag (exempelvis klor, propan och sprängämnen uppges medföra relativt sett större

risker i tunnlar).
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I rapporten från analysen diskuteras ett antal faktorer som man bör ta hänsyn till vid

värderingen av de risker som analysresultatet pekar på. Den första av dessa faktorer är

de ekonomiska konsekvenserna för samhället/transportnäringen av att införa restriktioo

ner för transporter av farligt gods i tunnlar. Ett förbud mot vissa transporter i tunnlar'

kommer att medföra merkostnader i form av längre körsträckor och ökade transport-

tider för dessa transporter. Sådana restriktioner torde även kräva att polisen får ökade

resurser för att kunna kontrollera att bestämmelserna efterlevs. Vidare påpekas att

syftet med de tunnlar som byggs är att öka framkomligheten i trafiken. Om vissa

transporter tvingas ta omvägar förbi tunnlama innebär detta att den investering som

tunnlarna utgör inte kan utnyttjas fullt ut. Det kan även finnas miljömässiga/estetiska

skäl som talar för att man inte bör införa restriktioner för trafiken i tunnlama.

Utredama framför även en hypotes om att bilister i tunnlama kanske har lättare för att

acceptera riskerna från transporter av farligt gods än vad trafikanter (inklusive

cyklister och gående) och de boende längs alternativa transportvägar har. Resoneman-

get baseras på det faktum att det mesta av det transporterade godset utgörs av bensin

och man antar att den nytta bilistema ser med detta ämne som de behöver för att

kunna köra sin bil skulle göra dem mera benägna att acceptera den risk de utsätts för.

Man konstaterar också att antalet olyckor som inträffat vid transporter av farligt gods i

Norge är mycket lågt. Under de tio senaste åren har det inträffat ca 25 olyckor per år

med fordon som transporterat sådant gods. Så länge man registrerat sådan olyckor har

ingen person omkommit till följd av egenskaper hos det transporterade godset,

däremot har flera av olyckorna medfört personskador och/eller dödsfall till följd av

själva trafikolyckan.

Slutligen kommenteras olika möjligheter att reducera risker i samband med transporter

av farligt gods. När det gäller projektering och konstruktion av tunnlar där sådant

gods kan komma att transporteras bör särskild uppmärksamhet ägnas åt faktorer som

kurvatur, stigningar, belysning, ventilation, trañkregleringar och räddningsberedskap.

Transportnäringen har möjlighet att påverka riskerna genom att förbättra den tekniska

standarden på fordon och transportbehållare. Som den viktigaste faktorn framhålls

dock chaufförerna. Händelser där tankbilar varit inblandade och där chauffören

handlat felaktigt anses kunna bidra till att väcka allmän opinion mot transporter av

farligt gods. Stor vikt läggs vid att chaufförerna har ett väl utvecklat säkerhetsmed-
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vetande och en god ansvarskänsla. Utbildning samt kontinuerlig uppföljning av

chaufförerna och deras arbetsförhållanden anges som de nödvändiga medlen för att

uppnå detta mål.
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5 OLIKA PERSPEKTIV PÅ RISKANALYSER

De riskanalysexempel som beskrivits i föregående kapitel har använt ett antal olika

metoder och modeller för att skatta risker och uppvisar avsevärda skillnader beträf- '

fande mängden och kvaliteten på de data som använts för att skatta sannolikheter för

olika typer av händelser. Analyserna av risker i samband med transporter av farligt

gods verkar generellt vara de mest fullständiga när det gäller att utreda konsek-

venserna av möjliga händelser, och det är också dessa analysexempel som bäst passar

in i den referensram som presenterades i den första delrapporten från projektet

(Lindberg, 1992). De analyser som beskrivits i några av de övriga exemplen framstår

snarare som delmoment i en mera övergripande riskanalys än som egna fristående

analyser.

Analysexemplen skiljer sig också åt när det gäller intresset för att identifiera möjliga

orsaker till de händelseförlopp som utgör delar av den totala riskbilden. I flera fall har

man nöjt sig med att använda (ibland knapphändiga och/eller gamla) historiska data

för att skatta sannolikheter utan att ifrågasätta relevansen av dessa data för den nutida

(och än mindre för den framtida) risknivån. Detta tillvägagångssätt bygger implicit på

antagandet att risker antingen innehåller ett så stort element av slump att det knappast

är lönt att leta efter orsaker eller att dessa orsaker inte går att påverka. Det förutsätter

också att risker är tämligen oföränderliga eftersom tidigare inträffade händelser annars

inte skulle kunna användas för att förutsäga frekvensen av framtida händelser. Även

om dessa antaganden i vissa fall kan tyckas vara befogade bidrar denna typ av

analyser knappast till att besvara den viktiga frågan om varför olyckor inträffar (i

själva verket utförs analysen som om denna fråga knappast vore meningsfull). Genom

att istället fokusera analysen på faktorer som kan utgöra orsaker till olyckor borde det

vara möjligt att erhålla ett betydligt rikare beslutsunderlag för hanteringen av risker,

inte minst när det gäller att ta ställning till olika riskreducerande åtgärder. En

fokusering på orsaksfaktorer innebär också att den troliga framtida utvecklingen av

dessa faktorer kan bedömas och att ett antal olika "riskscenarier" kan genereras för att

skapa en beredskap att agera på ett rationellt sätt givet olika möjliga framtida

förändringar av riskbilden (jfr Lindberg & Zackrisson, 1991).

 

Förutom skillnader beträffande fokusering på frekvenser av inträffade händelser

respektive orsaker till dessa händelser kan olika riskanalyser även anlägga olika
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perspektiv på vad som utgör relevanta förklaringar till inträffade händelser. För att

genomföra en riskanalys av ett analysobjekt där säkerheten är beroende av ett funge-

rande samspel mellan människan och ett tekniskt system krävs i princip expertkunska-

per om a) riskanalysmetoder, b) det tekniska systemet samt c) människans förmåga att '

handha det tekniska systemet (beteendevetenskaplig/psykologisk kunskap). Dessa

kunskaper torde så gott som aldrig återfinnas hos en och samma person, vilket gör att

analysen ofta får en "slagsida" åt antingen den tekniska eller den beteendevetenskap-

liga sidan. I de analysexempel som presenterats i denna rapport är det tekniska

perspektivet det helt dominerande. Det är faktiskt enbart det sista exemplet som över

huvud taget tar upp beteendevetenskapliga aspekter i samband med diskussionen om

möjligheterna att reducera risker.

Skillnaderna mellan det tekniska och det beteendevetenskapliga/psykologiska perspek-

tivet på risker/riskanalyser har diskuterats av Svenson (1988). Enligt denna framställ-

ning tenderar det senare perspektivet i sin mest extrema form att lägga ansvaret för de

flesta olyckor på det tekniska systemet för att det inte på ett adekvat sätt kompenserar

för människans fel och begränsningar. Ett extremt tekniskt perspektiv å andra sidan

tenderar att hävda att tekniken är så säker som man rimligen kan begära och att det är

den mänskliga operatören som har ansvaret för att upptäcka och korrigera eventuella

felfunktioner i systemet. Detta illustrerar något av ett dilemma med riskanalyser,

nämligen att det verkar finnas en tendens att förlägga orsakerna till att olyckor

inträffar till den del av systemet där analytikem har minst kompetens. För en beteen-

devetare/psykolog kan detta innebära att man ofta anger orsaken som "tekniskt fel"

utan att kunna specificera detta närmare eller föreslå adekvata åtgärder för att reducera

risken. På motsvarande sätt kan en tekniker tendera att förlägga orsaken till "den

mänskliga faktom" utan att veta vad man skulle kunna göra för att åtgärda denna

faktor (en antydan till detta synsätt återfinns i det första analysexemplet i föregående

kapitel). Som ett resultat av detta kan förslag till riskreducerande åtgärder i olyckliga

fall bli tämligen vaga och oprofessionella (t ex "förbättring av ett tekniskt delsystem"

eller "förbättring av operatöremas utbildning , utan närmare förklaring av hur detta

skall gå till).

Slutsatsen av ovanstående resonemang måste bli att det i många fall är lämpligast att

genomföra riskanalyser som tvärvetenskapliga projekt där såväl teknisk som beteende-

vetenskaplig kompetens finns representerad. Den ena eller andra typen av kunskaper
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kan visserligen vara tillräcklig för enskilda delar av analysen, men för att få en

allsidig belysning av riskerna när analysobj ektet innefattar ett samspel mellan ett

tekniskt system och en mänsklig operatör krävs båda typerna av kompetens.

Trots att vissa svagheter kan vidlåta en del av de analysexempel som presenterats i

denna rapport visar dessa exempel ändå på riskanalysens möjligheter att tjäna som ett

beslutshjälpmedel i trañk-/transportsammanhang Samtliga analysexempel innefattar

sammanställningar av befintlig kunskap om inträffade händelser och/eller analysobjek-

tets funktion/egenskaper som bör vara av stort värde för en beslutsfattare. De erfaren-

heter av genomförda riskanalyser inom vägtrañkomrädet som redovisats i denna

rapport visar också på en mycket stor spännvidd av möjliga tillämpningsområden -

från enskilda fordonskomponenter till komplexa verksamheter som transporter av

farligt gods. Möjligheten att tillvarata dessa erfarenheter inom järnvägssektom utgör

temat för en kommande rapport inom detta projekt (Lindberg & Thedéen, 1992, under

utarbetande).
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