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SAMh/IANFA'ITNING

Denna rapport utgör en tredje delredovisning av ett projekt angående riskanalyser och

riskvärdering inom järnvägsområdet som samfmansieras av Banverket, Järnvägsin-_

spektionen, SJ och VTI. I rapporten ges ett antal exempel på genomförda riskanalyser

inom järnvägsområdet. Vidare diskuteras ytterligare ett antal möjliga tillämpnings-

områden för riskanalyser inom järnvägssektom, och ett exempel ges på tillämpning av

den referensram som utarbetats inom projektet och som redovisats i en tidigare

delrapport (Lindberg, 1992a).

De riskanalysexempel som presenteras i rapporten utgörs i huvudsak av dels analyser

av risker i samband med plankorsningar, dels riskanalyser rörande jämvägs-

transporter av farligt gods. De analyser som presenteras uppvisar vissa likheter med i

en tidigare delrapport (Lindberg, 1992b) beskrivna analysexempel från vägtrafik-

området, såtillvida att de tenderar att använda sig av metoder som är beroende av

tillgång till data om inträffade olyckor, samt att de fäster relativt litet avseende vid

"den mänskliga faktorns" betydelse för uppkomsten av olyckor. De möjliga ytterligare

tillämpningsområden för riskanalyser som diskuteras utgörs av frågeställningar i

samband med fordon och infrastruktur, utvecklingen mot högre hastigheter inom

järnvägstrañken, utformning/efterlevnad av trafikregler och säkerhetsbestämmelser

samt risker sedda ur resenärernas perspektiv.

I en bilaga till rapporten tillämpas den referensram som utvecklats inom projektet på

en frågeställning rörande plattformssäkerhet. Utan att exemplet utgör någon genom-

förd riskanalys (en fullständig analys har inte legat inom ramen för detta projekt),

diskuteras förutsättningarna för en sådan analys i termer av avgränsning av

analysobjektet, identifikation av riskkällor samt vilken datainsamling som behöver

göras för att komma fram till en riskmodell/riskskattning. Vidare diskuteras vad som

kan tänkas utgöra acceptabel risk i detta sammanhang samt möjliga riskreducerande

åtgärder.
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1 BAKGRUND

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

riskvärdering inom järnvägsområdet som samñnansieras av Järnvägsinspektionen, SJ, .

Banverket samt Statens Väg- och Trañkinstitut (VTI). Projektet är tvärvetenskapligt

till sin karaktär och behandlar riskanalys/riskvärdering utifrån såväl matematiska/sta-

tistiska som beteendevetenskapliga utgångspunkter. Projektet bedrivs gemensamt av

Centrum för säkerhetsforskning vid KTH och Järnvägsavdelningen vid VTI och

omfattar tre olika delprojekt.

Det första delprojektet, vilket redan delvis avrapporterats (Lindberg, l992a), 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 är 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 jämvägsområdet.

I det andra delprojektet, vilket också avrapporterats (Lindberg, l992b), har några

olika typer av riskanalysmetoder som kan vara relevanta i järnvägssammanhang

diskuterats. Det stora antalet existerande riskanalysmetoder (för närvarande finns över

200 olika metoder utvecklade, Evenéus, 1991) har gjort det omöjligt att ge någon

uttömmande redogörelse för detaljerna i olika metoder. Istället har en mycket

översiktlig beskrivning av olika typer av analysmetoder givits och endast ett fåtal

metoder som bedömts vara särskilt intressanta för detta projekt har diskuterats

närmare. Diskussionen har förts med hjälp av de begreppsdeñnitioner som utvecklats i

det första delprojektet. Vidare omfattade delprojektet en översiktlig granskning av

marknaden när det gäller kommersiellt tillgänglig programvara för datorstödda

riskanalyser. I delprojektet gjordes slutligen en sammanställning av exempel på

genomförda riskanalyser inom vägtrañk-/transportområdet. Syftet med dessa exempel

var dels att illustrera användningen av några av de analysmetoder som beskrivits i

rapporten, dels att visa några exempel på hur riskanalyser använts för att besvara olika

typer av frågeställningar som bör ha relevanta motsvarigheter inom järnvägsområdet.
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VTI:s arbete inom det tredje delprojektet redovisas i denna rapport och omfattar dels

en presentation och diskussion av ett antal riskanalysansatser som redan gjorts inom

jämvägsområdet, dels ett planerings- och programarbete (i samråd med KTH)

beträffande tänkbara inriktningar för det fortsatta arbetet med riskanalyser inom detta_

område. KTH kommer inom ramen för delprojektet att genomföra ett eller flera

empiriska demonstrationsexempel vilka redovisas separat och därför inte behandlas

vidare här. 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 RISKANALYSEXEMPEL FRÅN JÄRNVÄGSOMRÅDET

Det är framför allt två företeelser inom järnvägssektorn som hittills har gjorts till

föremål för mera systematiska riskanalyser. Den ena av dessa är plankorsnings-_

olyckor, vilka studerats både inom Sverige och utomlands sedan ett flertal år tillbaka.

Detta torde hänga samman med att det för denna olyckstyp finns ett statistiskt

underlag (i form av faktiskt inträffade olyckor) för kvantiñering av risker som är

relativt sett omfattande. Till detta kommer att denna typ av olyckor ofta har dödliga

konsekvenser för inblandade vägtrañkanter, även om antalet omkomna per olycka är

begränsat. Den andra företeelsen som analyserats (hittills huvudsakligen utomlands,

men på senare tid har även svenska riskanalyser påbörjats, se Morén, 1992) är

jämvägstransporter av farligt gods. Här rör det sig om ytterst sällsynta händelser som

inträffar med betydligt lägre frekvens än plankorsningsolyckor men som i gengäld har

hög katastrofpotential. Analyser inom detta område underlättas av att risker förknip-

pade med olika kemiska ämnen har studerats ingående i andra sammanhang (framför

allt i samband med riskanalyser av produktionsanläggningar för sådana ämnen).

I detta kapitel ges exempel på analyser som i huvudsak berör dessa två tillämpnings-

områden. Exemplen är hämtade dels från USA och Storbritannien, dels från ett antal

svenska analysansatser.

2.1 Analyser av risker i samband med plankorsningar

Plankorsningsolyckor svarar, åtminstone i Sverige, för en klar majoritet av samtliga

dödsolyckor i samband med järnvägstrañken. Under de senaste tio åren har antalet

kollisioner mellan väg- och järnvägsfordon som regel legat mellan 70 och 100 per år,

och antalet omkomna personer har varierat mellan 20 och 30 per år. Sätts dessa siffror

i relation till det totala antalet gånger som vägfordon passerar någon av de över 15000

plankorsningama i landet under ett år, står det klart att risken vid en "genomsnittlig"

korsningspassage är mycket liten. Samtidigt är dock antalet inträffade händelser

tillräckligt stort (speciellt om man använder data för en tidsperiod av flera år) för att

man med hjälp av statistiska metoder (framförallt regressionsanalys) skall kunna

studera samband mellan olika korsningsegenskaper och den relativa frekvensen

inträffade olyckor. I USA, där både antalet korsningar och antalet olyckor är betydligt

VTI notat I 15, 1992 4



större än i Sverige, har ett omfattande arbete lagts ned på att med hjälp av sådana

metoder ta fram modeller för att predicera antalet olyckor i olika typer av plankors-

ningar (se t ex Abrahamsson, Ohlsson & Sjölinder, 1991).

I detta avsnitt presenteras tre exempel på försök att analysera risker i samband med

plankorsningar. Det första exemplet är hämtat från USA och representerar en

jämförelse mellan traditionella regressionsanalysmetoder och en metod som baseras på

sannolikhetsberäkningar (Faghri & Demetsky, 1988). Nästa exempel utgörs av den

analys av olyckor och risker i svenska plankorsningar som utfördes vid Stockholms

universitet i slutet av 1970ctalet på uppdrag av Transportforskningsdelegationen

(Ekblom, Kolsrud & Möller, 1981). Det tredje analysexemplet utgörs av ett försök att

tillämpa felträdsanalys på plankorsningsrisker som nyligen utförts vid Chalmers

Tekniska Högskola i Göteborg (Shahriari, 1991).

2.1.1 r in- h nlikhtm lr

Faghri och Demetsky (1988) har granskat fem olika modeller (eller s k riskindex) som

använts i USA för att skatta risker i olika typer av plankorsningar. Dessa modeller var

den s k DOT-modellen (framtagen av U. S. Department of Transportation), Peabody-

Dimmick, NCHRP 50, Coleman-Stewart samt den s k New Hampshire modellen (se

Abrahamsson, Ohlsson & Sjölinder, 1991 , för en närmare beskrivning av de flesta av

dessa modeller). Författarna noterar tre egenskaper som samtliga dessa modeller har

gemensamt och som de betraktar som problematiska:

a) Modellerna har tagits fram med hjälp av data för hela USA, vilket gör att deras

tillämpbarhet på exempelvis en enskild delstat kan ifrågasättas. (Möjligheten att

direkt tillämpa de amerikanska modellerna på svenska plankorsningsrisker torde

också vara begränsad).

b) Parametrama i modellerna har bestämts med hjälp av linjär eller, i ett fall

(DOT), icke-linjär regressionsanalys vilket kan medföra vissa metodproblem (t

ex problem med interkorrelerade prediktorer, jfr Lindberg & Ohlsson, 1991).

c) Modellerna kan inte användas för att predicera hur många olyckor som kommer

att inträffa i en given korsning. I bästa fall kan de användas för att förutsäga hur
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många olyckor som i genomsnitt kommer att inträffa i en viss typ av korsning

under en längre tidsperiod. Modellerna ger dock bättre förutsägelser än om man

enbart tittar på antalet tidigare inträffade olyckor i en korsning.

Faghri och Demetsky (1988) har istället för att använda regressionsanalys valt att

betrakta antalet olyckor i en korsning som en Poissonfördelad slumpvariabel. Sanno-

likheten för att en olycka skall inträffa under en given sekund antas vara:

P = CR'ab

C = En vägningsfaktor för typ av vägskyddsanordning i korsningen (1.00

för kryssmärke, 0.65 för stoppmärke, 0.30 för ljussignaler och 0.17 för

bommar).

Sannolikheten för att en bilförare inte uppmärksammar korsningen/tåget

och därför inte gör något för att undvika kollision. R' antas bl a vara

en funktion av olika korsningsegenskaper (sikt, korsningsvinkel, vägtyp

R'

mm). De variabler som användes för att skatta sannolikheten var

desamma som ingår i DOT-modellen.

a = Sannolikheten för att ett tåg anländer till korsningen under en given

sekund (beräknas som Z/24x3600 där Z = antalet tåg per dygn).

b = Sannolikheten för att ett vägfordon anländer till korsningen under ett

tidsintervall om en sekund. Med antagande om att bilars ankomst till

korsningen följer en Poissonfordelning beräknas b som

1 - (exp - V/24x3600) där V = det genomsnittliga antalet vägfordon

per dygn.

Varje korsning betraktas som ett separat system och olyckor antas inträffa slump-

mässigt för varje sådant system. Poissonfördelningen används för att beräkna sanno-

likheten för att ett bestämt antal olyckor (r) inträffar under en given tidsperiod (t) för

varje korsning.

Modellen tillämpades på 1536 plankorsningar utanför tätbebyggt område i delstaten

Virginia och dess förmåga att identifiera olycksdrabbade korsningar jämfördes med de
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fem tidigare nämnda regressionsmodellerna. Som mått på modellernas prestationer

användes antalet inträffade olyckor i de korsningar som utpekades som farligast av de

olika modellerna. Resultatet av jämförelsen visade att sannolikhetsmodellen presterade

bäst när mellan 2 - 20 % av det totala antalet korsningar valdes ut, medan DOT-.

modellen var något bättre för mindre och större urval. Skillnaderna mellan de olika

modellerna var dock tämligen små. Som exempel kan nämnas att för de 10 % av

korsningarna som utpekades som farligast av deolika modellerna låg andelen av de

inträffade olyckorna mellan 20 och 24 % för samtliga sex modeller (dvs 35 - 40 av

totalt 161 olyckor hade inträffat i de drygt 150 korsningar som varje modell utpekat).

Även om denna förklaringsförmåga hos de olika modellerna är signifikant bättre än

slumpmässig prestation (7(20) = 33.46, p < .001) förefaller den inte alltför impone-

rande med tanke på att modellerna testats på delvis samma data som använts för att ta

fram dem. Det visar sig också att när man väljer ut en större och större andel av

samtliga korsningar så sjunker förklaringsförmågan successivt. Om man t ex ökar

andelen utvalda korsningar från 20 till 40 % (alltså en ökning med drygt 300 kors-

ningar) erhålls en ökning av andelen inträffade olyckor med endast ca 35 stycken (från

ca 65 till ca 100 av totalt 161 olyckor). Det innebär att i detta intervall är modellernas

prestation inte statistiskt signifikant bättre än slumpen (Xza) = 2.65, p > .1).

2.1.2 Tmspggfgrslmingsdelçgatignens studie

Under perioden 1978 - 81 genomfördes vid Stockholms universitet en brett upplagd

analys av olyckor och olycksrisker i olika typer av plankorsningar mellan väg och

järnväg (Ekblom, Kolsrud & Möller, 1981). Studien gjordes på uppdrag av Transport-

forskningsdelegationen (TFD) och omfattade totalt 489 plankorsningsolyckor som

inträffat i Sverige under åren 1973-77. Denna studie utgör därmed den största samlade

ansatsen som hittills gjorts för att ta fram ett för svenska förhållanden tillämpligt

beslutsunderlag beträffande säkerhetshöjande åtgärder i plankorsningar.

Studien innehåller ett omfattande avsnitt med beskrivande statistik över de inträffade

olyckornas fördelning på månader, veckodagar, klockslag, vägtyper, vägskyddsanord-

ningar, siktförhållanden, typ av skadeföljd, kollisionstyp mm. Dessutom ingår ett

kapitel betecknat "riskanalys", vilket är anledningen till att studien kommenteras i

denna rapport.
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Den riskanalys som redovisas utgörs av en serie riskskattningar för korsningar

försedda med olika typer av Vägskyddsanordningar. Riskmåttet som används är en

olyckskvot som bildas genom att antalet inträffade olyckor divideras med produkten

av det totala antalet korsningar med en viss typ av skyddsanordning och den_

genomsnittliga trañkflödesprodukten (antal vägfordon multiplicerat med antal tåg per

dygn) i denna typ av korsningar. Vid beräkningarna av olyckskvoter har genomgående

medianvärden för trañkflödesprodukten använts. Genom att olyckskvoterna tar hänsyn

till det (beräknade) totala antalet plankorsningspassager kan de sägas utgöra mått på

den genomsnittliga individuella risken i plankorsningar med olika typer av vägskydds-

anordningar (under förutsättning att de genomsnittliga olyckskonsekvensema är

desamma för alla typer av korsningar). Däremot är de inte baserade på någon kausal

riskmodell vilket gör att de inte kan användas för prioriteringar inom_ en grupp av

korsningar med samma typ av vägskyddsanordning.

De olyckskvoter som redovisas i TFD-rapporten tyder på att individrisken skulle vara

ca 10 gånger större i korsningar med ljud- och ljussignaler (CD) än i korsningar med

hel- eller halvbommar (A/B). I korsningar med enbart kryssmärken med eller utan

stopplikt (KSV/K) skulle risken vara ytterligare 3 - 4 gånger större än i CD-korsning-

arna. Möjligheten att tolka dessa riskskattningar kompliceras dock av ett antal olika

omständigheter:

a) mm. De uppgifter om vägtrañkflöden som behövs för att

beräkna olyckskvoter har endast funnits tillgängliga för en mindre del av

korsningarna. Detta har inneburit att de redovisade olyckskvoterna baseras på

bara drygt en tredjedel av de inträffade olyckorna och knappt en tredjedel av de

korsningar som haft någon typ av vägskyddsanordning. För den största gruppen

korsningar som helt saknat Vägskyddsanordningar har ingen olyckskvot kunnat

beräknas. Det antagande som görs om att vägar med kända trañkflöden skulle

vara representativa för samtliga vägar förefaller något tveksamt.

b) MW. Vägskyddsanordningar har naturligtvis aldrig placerats ut

slumpmässigt utan har använts där behovet har bedömts vara störst. Detta

innebär att det finns ett starkt samband mellan vägtyp och typ av skyddsanord-

ning och därmed även mellan typ av skyddsanordning och vägtrañkflödet. Detta

medför att trañkflödesprodukten varierar avsevärt mellan olika typer av väg-
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skyddsanordningar samtidigt som den är svår att skatta med säkerhet och har en

mycket stor betydelse vid beräkningen av olyckskvoter. Vidare är tillgången till

data angående vägtrañkflöden beroende av vägtyp, vilket innebär att säkerheten

i beräkningarna av olyckskvoter kommer att variera för olika typer av väg-_

skyddsanordningar.

M n f r 1 k kv r. Användningen av medianvärden vid

beräkningen av trañkflödesprodukter kan vara motiverad dels av osäkerhet i

uppgifterna om trañkflöden och dels av stora variationer inom varje grupp av

korsningar med samma typ av vägskyddsanordning. Att använda medianer kan

dock under vissa omständigheter leda till paradoxala resultat vilket visas av

följande exempel: Antag att samtliga CD-korsningar i studien byggs om till B-

korsningar och att detta har avsedd effekt, dvs att antalet olyckor i dessa

korsningar sjunker till ca 1/10 av det tidigare antalet. Om man nu skulle beräkna

en ny olyckskvot för samtliga B-korsningar skulle man troligen ñnna att

olyckskvoten för denna typ av korsningar plötsligt har M till ungefär det

dubbla utan att det har hänt något anmärkningsvärt med antalet olyckor. Detta

beror på att de ombyggda CD-korsningarna är betydligt flera och har betydligt

lägre trafikflöden än de ursprungliga B-korsningarna, vilket i sin tur gör att den

nya medianen för trafikflödesprodukten sannolikt kommer att ligga nära det

värde som tidigare gällde för CD-korsningarna.

Att använda olyckskvoter som riskmått för plankorsningar är således förenat med

vissa vanskligheter. Till detta kommer att de data som TFD-rapporten bygger på nu

har hunnit bli mellan 15 och 20 år gamla. Under tiden har trañkflöden, fordon samt

inte minst plankorsningarnas antal och förekomsten av olika typer av skyddsanord-

ningar genomgått avsevärda förändringar. Sammantaget pekar detta på att det skulle

kunna vara önskvärt att följa upp de riskskattningar som gjorts i TPB-rapporten på ett

nyare olycksmaterial för att se i vad mån de tidigare skattningarna fortfarande är

tillämpliga. Det skulle i detta sammanhang också kunna vara värdefullt att komplet-

tera beräkningarna av olyckskvoter med ett försök att konstruera någon typ av kausal

modell för plankorsningsrisker.
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2.1.3 Belgrad sagays ax plgkgrsningsolygkor

Från Institutionen för Transportteknik vid Chalmers Tekniska Högskola har nyligen

rapporterats ett mycket intressant försök att tillämpa felträdsanalys på 126 plankors-

ningsolyckor som inträffat i Västsverige under åren 1985 - 1989 (Shahriari, 1991). .

Detta är veterligen första gången som denna typ av metod använts för att studera

risker i samband med plankorsningar.

Analysen baseras på en genomgång och sammanställning av uppgifter som framkom-

mit i utredningarna av olyckorna. Syftet med detta arbete har varit att identifiera

orsaks-/händelsekedjor som sedan kan representeras i form av felträd. Orsaksanalysen

omfattar såväl bilförarkarakteristika/-beteenden som fordons-, infrastruktur- och

miljöfaktorer. Shahriari (1991) drar slutsatsen att felträdsanalys är en användbar

metod för att demonstrera!analysera olika kollisionsscenarier i plankorsningar, men

påpekar samtidigt behovet av fördjupade orsaks- och konsekvensanalyser. Vidare

föreslås att förfarandet vid olycksutredningarna kompletteras på några punkterför att

ge ett bättre underlag för sådana analyser, framför allt när det gäller att inhämta

uppgifter om de vägfordonsförare som är inblandade i olyckorna.

Utan avsikt att motsäga de slutsatser som dragits av Shahriari ( 1991) bör det kanske

påpekas att användningen av felträdsanalys i samband med plankorsningsrisker inte är

helt problemfri. Vid en eventuell användning av denna metod i större skala måste

särskild uppmärksamhet ägnas åt:

a) Egmplçxitgt. För att ett felträd skall kunna fungera som ett användbart besluts-

hjälpmedel krävs att det inte är alltför komplext/svåröverskådligt. Det felträd

som konstruerats av Shahriari (1991) innehåller 83 olika bashändelser", dvs

grenar i felträdet som inte analyseras vidare. Med tanke på att hela det material

som analyserats inte innehåller fler än 126 plankorsningsolyckor inger detta

vissa farhågor beträffande möjligheten till "datareduktion för denna typ av

olyckor.

b) Emerging. En fråga som är relaterad till problemet med komplexitet gäller hur

pass generellt det felträd är som man kommer fram till utifrån ett givet

(begränsat) olycksmaterial. Det skulle därför kunna vara intressant att försöka

placera in ett nytt olycksmaterial i det felträd som konstruerats av Shahriari
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(1991) för att undersöka dess generalitet. Rent allmänt kan komplexitet och

generalitet sägas vara två sidor av samma mynt, därför att båda hänger samman

med hur långt man driver analysen. Gör man en mycket grov analys erhålls låg

komplexitet och hög generalitet, men driver man analysen tillräckligt långt torde_

det knappast finnas två olyckor som är helt lika. I det senare fallet blir

komplexiteten maximal och generaliteten minimal (för varje ny olycka som

tillkommer skulle felträdet behöva modifieras på ett eller annat sätt). Problemet

är 'således att driva analysen tillräckligt långt för att den skall kunna ge använd-

bara insikter om möjliga sätt att öka säkerheten utan att den förlorar alltför

mycket i generalitet eller blir alltför komplex.

0) W.Hur man kategoriserar orsakerna till olyckorna har natur-

ligtvis helt avgörande betydelse för hur felträdet kommer att se ut. Det är därför

mycket viktigt att klassiñceringen av orsaker görs med omsorg. Detta gäller inte

minst beteendemässiga orsaker där det kan vara lätt att ta till begrepp som

"vårdslöshet" eller "distraktion" för att beteckna tämligen vitt skilda typer av

felaktiga beteenden.

Felträdsanalys av inträffade olyckor skulle kunna vara en framkomlig väg för att

åstadkomma den kausala modell för plankorsningsrisker som efterlystes i avsnitt 2.1.2

ovan. Frågan är dock om en sådan analys inte också behöver kompletteras med en

mera teoretisk analys av möjliga olyckor, dvs händelser med allvarliga konsekvenser

men med så låg sannolikhet att de inte finns representerade i det med nödvändighet

begränsade olycksmaterial som ligger till grund för felträdsanalysen.

2.2 Analyser av risker i samband med transporter av farligt gods

I detta avsnitt ges endast en mycket översiktlig beskrivning av två exempel på

genomförda riskanalyser avseende järnvägstransporter av farligt gods samt en kort

beskrivning av en metodiskt intressant studie där man använt sk Delphi-metodik för

att skatta riskparametrar. Den främsta anledningen till den översiktliga behandlingen

av detta mycket viktiga område i denna rapport är att ett annat större projekt som

innefattar analyser av risker i samband med väg- och järnvägstransporter av farligt

gods för närvarande bedrivs vid VTI (Morén, 1992). Detta andra projekt finansieras
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förutom av Banverket, SJ och VTI även av Räddningsverket, Vägverket m fl och

beräknas vara slutfört under senare delen av 1993. Ytterligare en anledning till att

riskanalyser avseende transporter av farligt gods behandlas mycket kortfattat i denna

rapport är att vissa av de analyser som genomförts, t ex beträffande val mellan.

alternativa transportvägar (Glickman, 1983; Raj & Glickman, 1986), uppvisar

tämligen stora likheter med motsvarande analyser inom vägtrañkområdet vilka redan

beskrivits i en tidigare delrapport från detta projekt (Lindberg, l992b).

2.2.1 Transmngr av farligt gods i Storbritannien

År 1985 tillsatte brittiska Health and Safety Commission (HSC) en kommitté med

uppgift att studera risker förknippade med transporter av vissa typer av farligt gods

samt att föreslå erforderliga åtgärder. Studien omfattade väg- och järnvägstransporter

av giftiga, brandfarliga och explosiva ämnen samt hantering av icke explosiva ämnen i

hamnar. Däremot ingick inte risker förknippade med radioaktiva ämnen, flyg- eller

pipelinetransporter, och inte heller risker innebärande negativa konsekvenser för

miljön. Efter drygt fem år redovisades kommitténs arbete i form av en rapport på

närmare 400 sidor (Health and Safety Commission, 1991).

I rapporten fastställs att enbart existerande olycksstatistik inte räcker till för att på ett

adekvat sätt bedöma risker förknippade med mycket sällsynta händelser som kan ha

omfattande konsekvenser. Därför har en metod som innebär en kombination av

uppgifter om inträffade händelser, utländska erfarenheter samt tekniska bedömningar

använts för att komma fram till kvantitativa riskskattningar (quantitative risk assess-

ment eller QRA). Antalet faktiskt inträffade allvarliga olyckor/incidenter över hela

världen under en 30-årsperiod som använts vid skattningen av risker i samband med

järnvägstransporter av farligt gods uppgår till ett 20-tal totalt. Fastän man medger att

de riskskattningar man kommit fram till innehåller viss osäkerhet, anser man ändå att

den metod som använts varit den bästa och att den gett värdefulla insikter samt utgjort

ett viktigt hjälpmedel för kommittén när den dragit sina slutsatser.

Såväl individrisk som kollektiv (eller samhällelig) risk har beaktats i rapporten.

Individrisker har ansetts mest relevanta i samband med "lokaliserade" risker (t ex vid

rangerbangårdar där farligt gods hanteras) medan risker "under färd främst betraktats

ur ett samhälleligt perspektiv. En begränsning som påpekas när det gäller riskskatt-
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ningarna är att riskerna uttryckts per fordonskilometer, vilket tenderar att dölja det

faktum att t ex sannolikheten för urspåring kan variera högst avsevärt mellan olika

delar av banan.

Samtidigt som man konstaterar att en kvantitativ riskskattning inte i sig utgör tillräck-

lig grund för att avgöra huruvida risken är acceptabel eller ej, försöker man ändå

klassificera risker på en skala från "omöjlig att tolerera" till "försumbar" . Den slutsats

man drar är att ingen av de undersökta riskerna tillhör den första kategorin men att de

flesta riskerna inte heller är försumbara. De flesta riskerna anses således ligga i det

intervall där åtgärder för att ytterligare reducera dem kan behöva övervägas. Det

rekommenderas dock att sådana överväganden bör innehålla bedömningar av

relationen mellan kostnad och nytta för olika möjliga åtgärder. Generellt anses mycket

kostnadskrävande åtgärder (t ex byggande av förbifartsspår runt stadscentra) uteslutna

med tanke på den redan låga risknivån.

Rapporten identifierar ett antal viktiga riskkällor/olycksmekanismer (t ex olika orsaker

till tryckförändringar eller andra typer av mekanisk påverkan samt olika typer av

metallurgiska felmekanismer). Vidare anges ett antal möjliga rislcreducerande åtgär-

der, men det påpekas samtidigt att det behövs ytterligare studier för att man skall

kunna bedöma rimligheten i att vidta dessa åtgärder. När det gäller att minimera

risker framhålls särskilt betydelsen av adekvata säkerhetsmtiner samt inställningen hos

ledning/chefer ( management"). Det anses vara mycket viktigt att:

a) Chefer på samtliga nivåer har en hög grad av säkerhetsmedvetande/-intresse

b) Ansvarsförhållanden är klart definierade

c) Chefer har tillgång till adekvat säkerhets- och teknisk expertis

d) Anställda har adekvat kompetens/utbildning

e) De tekniska säkerhetssystemen är tillräckliga och fungerar pålitligt

f) Punkt a - e är föremål för regelbunden uppföljning/övervakning

Även räddningsberedskap/räddningstjänst behandlas i rapporten, och man finner det

önskvärt att förbättra informationen om farliga ämnen samt att man i lokala

räddningsplaner och vid samordning av olika tjänstegrenar inom räddningstjänsten tar

särskild hänsyn till kritiska situationer som kan uppkomma i samband med transporter

av farligt gods.
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I rapporten görs också en jämförelse mellan risker förknippade med väg- respektive

järnvägstransporter av farligt gods. Den slutsats som dras är att det inte går att säga

att det ena eller andra transportsättet generellt är säkrare än det andra. Det påpekas

dock att de riskskattningar som presenteras i rapporten är gjorda på nationell basis och_

att det kan förekomma lokala variationer som gör att det ena eller andra transportsättet

kan vara att föredra ur säkerhetssynpunkt för en specifik transportrelation.

2.2.2 gasoltransmger på Norra Älvstranden i göteborg

Det andra analysexemplet beträffande järnvägstransporter av farligt gods är en studie

som gjorts av PRIM Consult AB rörande risker i samband med gasoltransporter per

järnväg på Norra Älvstranden i Göteborg (PRIM Consult AB, 1989).

Till skillnad från det föregående exemplet rör det sig här om en klart avgränsad

transportsträcka vars egenskaper är möjliga att definiera med hög detaljeringsgrad

(antal plankorsningar, rälstyp/-ålder, typ av befästning, antal och typ av växlar,

tåghastighet, etc). Detta bör naturligtvis vara en fördel när det gäller att skatta riskens

storlek och att föreslå åtgärder för att reducera den. Samtidigt är den statistik som

finns tillgänglig över händelser som skulle kunna initiera en olycka med farligt gods

(främst urspåringar och kollisioner) inte uppdelad på dessa variabler eftersom

materialet inte är tillräckligt stort. Sådan statistik kan dock ändå vara användbar

genom att det är möjligt att jämföra den aktuella transportsträckan med det "medel-

spår" respektive den "medeltrañk" som statistiken hänför sig till (vilket också gjorts i

PRIM Consults studie). Dessa jämförelser ger i sin tur indikationer på åt vilket håll

riskskattningen behöver justeras för att ta hänsyn till analysobjektets speciella egenska-

per. För att kunna kvantiñera vilken effekt dessa egenskaper har på sannolikheten för

en olycka krävs dock ofta antaganden med tämligen bräckligt empiriskt underlag.

Utan att här gå närmare in på rimligheten i de antaganden som görs vid skattningen av

olyckssannolikhet, eller i de riskreducerande åtgärder som föreslås (planskilda kors-

ningar, inspektion av vagnmateriel och räls, lägre hastighet, flyttad rangering, mm)

och de förväntade effekterna av dessa åtgärder, kan man konstatera att det inte är helt

lätt att få någon klar uppfattning om den skattade riskens storlek utifrån PRIM

Consults rapport. Individrisken för de personer som bor närmast spåret uppges dock

vara 5 x 10'6, vilket motsvarar ca 2 omkomna per år. Enligt denna skattning skulle
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således sannolikheten att omkomma i en gasololycka vara ungefär lika stor som

sannolikheten att omkomma i en lägenhetsbrand (som ej beror på rökning) och mindre

än 1/20 av sannolikheten att omkomma i en trafikolycka. Inget försök görs dock att

diskutera huruvida dessa olika typer av risker kan förväntas skilja sig åt när det gäller.

acceptans för en risk av en given storlek. Inte heller görs några beräkningar av (sam-

hällsekonomiska) kostnader för de typer av riskreducerande åtgärder som föreslås.

2.2.3 Skanning av riskpgametrar med hjälp av Delphi-mgtodik

Som en del av ett större forskningsprogram finansierat av amerikanska Department of

Transportation (DOT) genomfördes under åren 1973-74 en studie vid University of

Southern California (USC) i syfte att undersöka möjligheten att använda den sk

Delphi-metoden för att skatta olyckssannolikheter och kostnader i samband med

riskanalyser för sådana fall där empiriska data saknas eller bedöms som otillräckliga

(Philipson, 1974). Det analysobjekt som studerades var transporter av svavelväte

(H28) på väg och järnväg-

Som deltagare i Delphi-studien rekryterades en expertpanel bestående av 10 personer.

Dessa personer var experter på vägtrañkolyckor, jämvägsolyckor och/eller transporter

av svavelväte eller liknande ämnen. Sj älva studien bestod av tre olika faser och

genomfördes med hjälp av strukturerade intervjuer (frågeformulär).

I den första fasen av studien ombads experterna att skatta transportkostnader samt

sannolikheter och kostnader för olika typer av olyckor. För att underlätta dessa

skattningar presenterades tillgänglig statistik beträffande transporter av ett annat ämne

(propan) för vilket det empiriska underlaget var betydligt större än för svavelväte. När

experterna angav skattningar som skilde sig från de tillgängliga värdena för propan

ombads de även att motivera varför de förväntade sig sådana skillnader. För varje

fråga som ställdes fick experterna också bedöma sin egen grad av expertis när det

gällde att besvara just den frågan (således en form av konfidensbedömning).

Inför den andra fasen av studien sammanställdes de avgivna skattningarna och motive-

ringarna vid USC. Frågeformuläret distribuerades därefter till experterna på nytt, men

denna gång utan de statistiska uppgifterna för propantransporter. Istället presenterades

genomsnittet av experternas egna skattningar i den första fasen (viktade med hänsyn
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till bedömningarna av den egnaexpertisen). Kring dessa medelvärden angavs också

intervall inom vilka hälften av skattningarna låg. Vidare presenterades experternas

motiveringar till skattningama i den första fasen. Experterna ombads att med hjälp av

denna information göra samma skattningar som i den första fasen och att avge motive-.

ringar till eventuella avvikelser från de genomsnittliga skattningama. Den tredje fasen

innebar en upprepning av den andra bortsett från att den information som presentera-

des baserades på svaren från den andra fasen istället för den första.

Resultatet från studien visade att detta systematiska sätt att låta experterna ta del av

varandras skattningar och motiveringar ñck deras bedömningar att bli mera samstäm-

miga över de tre olika faserna. Även efter den tredje fasen kvarstod dock en

betydande variation i skattningama. Det transportsätt som i genomsnitt bedömdes ha

den lägsta risken och de lägsta totala kostnaderna när det gäller transporter av

svavelväte var jämvägstransport med tankvagnar.

En möjlig användning av de skattningar som erhålls med Delphi-metoden (och av

variationen i dessa skattningar) som föreslås i rapporten från studien (Philipson, 1974)

är att låta dem utgöra parametrar i en 0 priori sannolikhetsfördelning vilken sedan

revideras (med hjälp av det sk Bayes teorem) i takt med att empiriska data beträffande

olyckor/incidenter blir tillgängliga. På detta sätt erhålls en sammanvägning av expert-

kunskap och faktiskt inträffade händelser som kan användas även när de senare är få

till antalet.

Den slutsats man drar i studien är att Delphi-metodik kan vara användbar när

tillgången på data är begränsad. Man påpekar dock att denna typ av studier innebär

vissa svårigheter och kräver stor noggrannhet i planeringsstadiet. Expertpanelens

storlek och sammansättning samt formuleringen av frågor i frågeformuläret/intervjun

tas som exempel på kritiska överväganden som kan ha avgörande betydelse för det

slutliga resultatet. Erfarenheter från studien tyder på att speciellt frågoma/informa-

tionen till experterna bör göras till föremål för noggrann utprovning, eftersom det

annars kan hända att variationer i svaren beror mera på olika sätt att tolka frågan än

på olika uppfattningar om det som man faktiskt avsett att fråga om. Man framhåller

också att det kan vara svårt att ställa frågorna på en sådan nivå att panelens expert-

kunskaper verkligen kommer till sin rätt (om man t ex frågar efter en genomsnittlig

olyckskostnad kanske en expert inte kan komma med annat än en kvalificerad
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gissning, men om man istället frågar efter kostnaden för en specificerad typ av olycka

kanske samma expert kan ge en mycket detaljerad och väl underbyggd skattning).

2.3 Övriga analysansatser

Det sista exemplet i detta kapitel utgörs av en pilotstudie (Eklund & Lepic, 1990) som

genomförts på initiativ från länsstyrelsen i Malmöhus län och som bekostats av

Byggforskningsrådet.

I studien diskuteras säkerhetsñlosoñska aspekter på riskhantering, olika metoder för

riskanalys, samt olika typer av olyckskonsekvenser. Vidare ges exempel på allvarliga

järnvägsolyckor (de flesta från utlandet), och ett försök görs att klassificera händelse-

förlopp och inverkande faktorer vid sådana olyckor. Utan att gå närmare in på graden

av fullständighet och logisk konsistens i denna klassificering kan den beskrivas som ett

försök att identifiera olika typer av orsaker, händelser och konsekvenser vid en

olycka. Studien är framförallt inriktad på jämvägstransporter av farligt gods (i första

hand kondenserade gaser) men berör även till viss del järnvägstrañk i allmänhet.

Det är viktigt att påpeka att studien inte är (och inte heller utger sig för att vara)

någon fullständig riskanalys. Däremot dokumenterar den (vilket troligen är ganska

ovanligt) ett inledande/förberedande arbete med att ta fram bakgrundsmaterial, för-

söka strukturera problemområdet samt göra olika överväganden inför en tänkt analys,

vilket är anledningen till att den omnämns i denna rapport. Författarna (Eklund &

Lepic, 1990) konstaterar själva att ekonomiska och tidsmässiga ramar har begränsat

studiens omfattning. Detta visar sig bl a i att man inte gått så långt som skulle varit

önskvärt beträffande avgränsningen av analysobjektet ("jämvägstransporter" är troli-

gen för ospeciñkt för att kunna användas i en riskanalys) eller när det gäller att

konstruera en riskmodell. (Den klassificering som görs av händelseförlopp/faktorer

vid olyckor innehåller ingen modell för hur olika riskfaktorer kan samverka i ett

olycksförlopp. Klassificeringen ter sig' också i vissa avseenden något verklighets-

främmande och tyder på vissa brister i kännedomen om järnvägens teknik och

terminologi). Inte heller görs någon ansats att kvantiñera riskerna i samband med

järnvägstransporter_.
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Studien är genomförd utifrån ett perspektiv på riskhantering som betonar den fysiska

planeringens roll. Detta visar sig inte minst när det gäller de förslag till riskreduce-

rande åtgärder som ges i studien. Bortsett från att "höjd teknisk/materiell standard"

och "förstärkning av den lokala räddningstjänsten " omnämns, förefaller man vara helt .

inriktad på att riskreduktion bör ske genom val av lämpliga säkerhetsavstånd till

järnvägen. Någon ansats till (samhällsekonomisk) analys av kostnaderna för sådana

säkerhetsavstånd i förhållande till förväntad riskminskning görs dock inte. [Det kan i

detta sammanhang vara intressant att notera att vid ett OECD-möte angående

transporter av farligt gods som arrangerades av Räddningsverket i Karlstad, 2-4 juni

1992, berättade Dr. J. A. Read om ett försök som gjorts att beräkna kostnaderna för

att införa säkerhetsavstånd (eller "skyddszoner") utmed järnvägslinjema i en större

stad i Canada. Den siffra man kom fram till innebar att den förväntade kostnaden för

varje sparat människoliv skulle uppgå till 800 miljoner dollar med denna typ av

åtgärd] Trots att Eklund och Lepic (1990) ansluter sig till den definition av risk som

används i detta projekt (dvs risk ses som en kombination av sannolikheten för

händelser och deras konsekvenser, jfr Lindberg, 1992a), förefaller de åtgärder som

föreslås att i första hand vara inriktade mot att minska olyckskonsekvenser snarare än

att även försöka reducera sannolikheten för olyckor.

Eklund och Lepic (1990) avslutar sin rapport med ett "utkast till fortsatt forskning"

som visar att man varit medvetna om de flesta av de begränsningar som diskuterats i

detta avsnitt. Det kan vara intressant att notera att flera av de förslag som ges i

utkastet nu har genomförts eller är på väg att realiseras. Detta gäller t ex förslagen att

närmare studera dimensioner och karakteristika i begreppet risk (Lindberg, l992a)

och att ta tillvara erfarenheter från några genomförda riskanalyser (Lindberg, 1992b,

samt denna rapport). Även förslaget att göra en jämförande riskanalys och miljökon-

sekvensbeskrivning av transporter på väg och järnväg håller nu på att genomföras

(Morén, 1992).
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3 KONIMENTARER TILL ANALYSEXEIVIPLEN

Som framgått av föregående kapitel avser de riskanalyser som hittills finns publice-

rade inom järnvägsomrädet huvudsakligen risker i samband med plankorsningar samt_

transporter av farligt gods. Till skillnad från de analysexempel från vägtrafikområdet

(t ex McCarthy, 1980; Gunnerhed, 1988) som presenterades i den föregående delrap-

porten från detta projekt (Lindberg, l992b), har inga riskanalyser av olika fordons-

komponenter påträffats inom järnvägsområdet. Detta innebär inte att sådana analyser

ej gjorts utan antyder snarare att denna typ av analyser, liksom inom vägtrañksek-

torn, kan ha karaktären av företagshemligheter och därför ej publiceras.

Sett ur ett jämvägsperspektiv förefaller det rimligt att man åtminstone inledningsvis

kraftsamlat analyserna till ett par av de viktigaste typerna av risker i samband med

jämvägstrañken. Denna koncentration på ett par viktiga områden har samtidigt

medfört att flera olika analysmetoder prövats på samma riskproblematik, vilket kanske

framgår tydligast av analysexemplen avseende plankorsningsrisker. Därigenom har det

varit möjligt att få en allsidigare belysning av denna typ av risker än vad som vanligen

är fallet vid en enstaka analys med en given metod. Den hittillsvarande inriktningen

mot ett begränsat antal analysobj ekt inom jämvägsområdet innebär dock varken att

dessa risker är "färdiganalyserade' eller att det inte kan finnas andra jämvägsrisker

där riskanalyser skulle kunna utgöra ett värdefullt instrument för att ta fram

beslutsunderlag.

De riskanalysexempel från järnvägsområdet som redovisats i denna rapport liknar till

viss del de tidigare redovisade exemplen från vägtrañkområdet såtillvida att de i stor

utsträckning använder sig av metoder som är beroende av tillgång till data angående

inträffade händelser. Eftersom järnvägsolyckor är sällsynta händelser jämfört med

vägtrañkolyckor, innebär detta att tillgången till data ofta är mera knapphändig än

inom vägtrañkområdet (eller att data måste samlas in under längre tid, vilket kan

minska deras relevans för den nutida riskbilden). Det framstår därför som angeläget

att använda/utveckla riskanalysmetoder som är mindre datakrävande när det gäller att

studera risker inom järnvägsområdet. I de analysexempel som redovisats finns vissa

ansatser i denna riktning (Philipson, 1974; i viss mån även Shahriari, 1991).
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Liksom de flesta analysexemplen från vägtrañkområdet tenderar exemplen i före-

gående kapitel att fokusera på skattningar av förväntade frekvenser av händelser

utifrån frekvensen av redan inträffade händelser/incidenter. Även om denna typ av

analyser kan ge en viss vägledning när det gäller att fatta beslut om säkerhetshöjande.

åtgärder (t ex genom att peka på olika risknivåer för olika typer av skydds-

anordningar, Ekblom, Kolsrud och Möller, 1981), kan det ibland vara svårt att

omsätta ett beslutsunderlag som genereras på detta sätt till konkreta och effektiva

åtgärder. För att erhålla ett bättre underlag för att vidta åtgärder i syfte att förebygga

olyckor behöver denna typ av analyser kompletteras med studier inriktade mot att

ñnna orsaker till sådana händelseförlopp som kan utvecklas till en olycka. Sådana

studier utgör en förutsättning för konstruktionen av orsaksinriktade riskmodeller som

kan användas för att identifiera och prioritera olika typer av säkerhetshöjande insatser.

Eftersom risker inom jämvägsområdet ofta är förknippade med mycket små sannolik-

heter bör dessa riskmodeller inte konstrueras uteslutande utifrån redan inträffade

händelser, utan de bör även innehålla överväganden om potentiella risker som ännu

inte hunnit manifestera sig i form av någon olycka. Det är också viktigt att ta tillvara

information om olika typer av tillbud, dvs händelseförlopp som skulle kunnat

utvecklas till olyckor men som avbrutits innan allvarligare negativa konsekvenser

hunnit inträffa.

Ytterligare en likhet mellan analysexemplen från väg- och jämvägsområdet är att det

tekniska perspektivet på riskanalyser varit det helt dominerande (jfr Lindberg,

1992b), medan mycket liten uppmärksamhet har ägnats åt den mänskliga faktoms"

roll vid uppkomsten av olyckor (studien av Shahriari, 1991 , utgör dock i viss mån ett

undantag). I sj älva verket torde det vara så att tekniska/miljömässiga faktorer sällan

ensamma orsakar jämvägsolyckor, lika litet som människan ensam gör det, utan att

olyckorna i de flesta fall kan hänföras till brister i samspelet mellan människan och

tekniken/milj ön. Detta gäller oavsett om människan är en lokförare, tågklarerare,

växlare, banarbetare, signaltekniker, tågpassagerare eller en bilist som skall passera en

plankorsning. I detta sammanhang kan det vara värt att notera att Plankorsnings-

delegationen i sin senaste rapport (Plankorsningsdelegationen, 1992) framhåller

behovet av att utveckla någon form av modell för trañkantbeteende hos de som

ankommer mot säkerhetsanordningar i en plankorsning. På samma sätt torde det vara i

högsta grad önskvärt att inkludera någon form av 'beteendemodell" vid analys av

många andra typer av risker inom järnvägssektom.
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4 FRÅGESTÄLLNINGAR LÄMPADE FÖR RISKANALYS

Den begreppsapparat och referensram beträffande risker och riskanalyser som presen-

terats i detta projekt (Lindberg, 1992a) bör ha ett stort antal möjliga tillämpningar_

inom järnvägssektorn utöver de tillämpningsområden (plankorsningsrisker och trans-

porter av farligt gods) som redan exempliñerats. Det är dock knappast möjligt att här

peka på mer än några få generella typer av frågeställningar som kan vara relevanta för

det fortsatta arbetet med riskanalyser, eftersom en formulering av mera preciserade

analysobjekt kräver ett arbete med avgränsningar och identifikation av riskkällor som

inte ryms inom ramen för detta projekt. I en bilaga till rapporten (se Bilaga 1) ges

dock ett exempel på hur de resonemang som förts kan tillämpas på en mera konkret

frågeställning angående plattformssäkerhet.

4.1 Fordon och infrastruktur

Ett järnvägsfordon har ett stort antal komponenter vars tekniska tillförlitlighet kan

vara av betydelse för säkerheten. Riskanalyser bör t ex kunna vara ett viktigt hjälpme-

del för att avgöra vilka tekniska krav som det kan vara rimligt att ställa på nya typer

av fordon/komponenter innan de tas i drift. Även när det gäller infrastrukturen bör det

finnas analysobj ekt som lämpar sig väl för systematiska riskanalyser. Hit kan exem-

pelvis höra vissa typer av anläggningar (järnvägstunnlar mm), men riskanalyser bör

även kunna utgöra en del av beslutsunderlaget vid strategiska överväganden som görs

i samband med projektering av nya banor (t ex jämförelse av riskkostnader för

alternativa linj eföringar).

Det har redan tidigare påpekats att de analysexempel som refererats i detta projekt

haft en mycket teknisk inriktning, och att beteendevetenskapliga aspekter endast

undantagsvis funnits representerade. Detta kan ses som en större eller mindre brist

beroende på vilken konkret frågeställning som studeras - det är naturligtvis inte

självklart att det beteendevetenskapliga perspektivet är relevant för alla typer av

frågeställningar. Det torde exempelvis finnas ett antal tänkbara analysobjekt när det

gäller fordon och infrastruktur där riskanalyser som fokuserar uteslutande på det

tekniska systemet kan vara motiverade. I vissa fall kan det dock även för tekniska

analysobjekt finnas anledning att under arbetet med analysen anlita beteendeveten-
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skaplig expertis. Beträffande analyser av fordon/fordonskomponenter gäller detta

framförallt analysobj ekt som på ett eller annat sätt berör lokförarens/operatörens

arbetsuppgifter/informationsinhämtande. Det kanske mest påtagliga exemplet i detta

sammanhang torde vara olika typer av förändringar i ATC-systemets utformning (jfr.

Harms, 1992). Analyser av teknisk karaktär på infrastruktursidan är förmodligen

mindre beroende av beteendevetenskaplig sakkunskap för själva analysens genom-

förande. Däremot kan det föreligga ett sådant behov när det gäller att förmedla

resultaten från genomförda riskanalyser till olika intressenter.

Riskanalyser bör vara användbara inte bara i samband med frågan om vilka krav som

skall ställas på nya jämvägsfordon/infrastrukturanläggningar, utan även när det gäller

frågan om vilken nivå som är lämplig för besiktning/underhåll av redan existerande

fordon/anläggningar. Att använda riskanalyser som ett led i strävandet att finna

ekonomiska lösningar av underhållsfrågan utan att säkerheten äventyras är ett möjligt

tillämpningsområde där riskanalyser kan komma att visa sig mycket lönsamma.

4.2 Ökade hastigheter

Ett annat tänkbart tillämpningsområde för riskanalyser är den utveckling mot allt

högre hastigheter som pågår inom den svenska järnvägstrañken. Denna utveckling

gäller såväl persontrañken (snabbtåg, loktåg, motorvagnståg) som godstrañken och

utgör ett område där praktiska erfarenheter saknas inom landet. Samtidigt är

möjligheten att dra nytta av utländska erfarenheter begränsad på grund av skillnader

beträffande fordon och infrastruktur.

Högre hastigheter innebär potentith allvarligare konsekvenser i samband med

urspåringar och sammanstötningar. Däremot är det mera ovisst i vad mån sannolik-

heten för dessa typer av händelser påverkas, eftersom hastighetshöjningar som regel

också åtföljs av tekniska standardhöjningar beträffande fordon/infrastruktur. Riskana-

lyser bör kunna bidra till att avgöra vilka standardhöjningar som är befogade med

hänsyn till en planerad hastighetsökning.

Risker i samband med ökade hastigheter kan tyckas vara ett analysobjekt av huvudsak-

ligen teknisk karaktär som först och främst handlar om de krafter som håller ett järn-
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vägsfordon kvar på spåret och möjligheterna att stanna fordonet i tid för att undvika

sammanstötningar. Det är dock viktigt att även ta hänsyn till att högre hastigheter kan

ställa ökade krav på uppmärksamheten och förmågan att fatta snabba beslut hos såväl

lokförare som trañkledningspersonal. För att säkerheten skall kunna bibehållas vid.

högre hastigheter bör således inte enbart det tekniska systemet analyseras med

avseende på olika typer av risker, utan även samspelet mellan människan och tekniken

bör ingå i analysen.

4.3 Trafikregler och säkerhetsbestämmelser

Ytterligare ett möjligt tillämpningsområde när det gäller riskanalyser/riskhantering

inom jämvägsområdet återfinns i samband med utformningen av de trafikregler och

övriga säkerhetsbestämmelser som har till syfte att garantera att verksamheten kan

bedrivas med en hög grad av säkerhet. Järnvägspersonalens kunskaper om och

förståelse av gällande bestämmelser är en mycket viktig komponent i det fungerande

samspel mellan människa och teknik som krävs för att uppnå hög säkerhet. Att enbart

försäkra sig om att personalen har god kännedom om bestämmelserna är dock inte

tillräckligt. För att bestämmelserna skall få avsedd effekt krävs naturligtvis även att de

faktiskt åtlyds.

Åtlydnad av säkerhetsbestämmelser kan förväntas vara till stor del beroende av i

vilken utsträckning sådana bestämmelser upplevs vara motiverade, dvs att de

verkligen uppfattas som betydelsefulla för säkerheten. Det är också viktigt att reglerna

inte upplevs lägga hinder i vägen för ett effektivt utförande av arbetet. I de fall dessa

krav inte är uppfyllda i tillräckligt hög utsträckning kan det vara lätt hänt att

personalen finner olika "genvägar" (som inte behöver innebära direkta regelbrott utan

kan vara ett utnyttjande av luckor i bestämmelserna) för utförandet av olika arbetsupp-

gifter, vilket i sin tur kan medföra en förhöjd risknivå.

För att undvika att regelverket upplevs som föråldrat och bara delvis tillämpbart är

det viktigt att bestämmelserna regelbundet ses över och moderniseras i takt med den

tekniska utvecklingen (på det sätt som nu sker genom arbetet med den nya Trafik-

säkerhetsinstruktion -94, TRI). Vid en sådan översyn bör också strävan vara, mot

bakgrund av det resonemang som förts i detta projekt angående subjektiv risk, riskvär-
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dering och riskacceptans (Lindberg, 1992a), att skapa ett regelsystem som upplevs

som logiskt och acceptabelt av de flesta. Det kan även vara motiverat att i samband

med översynen anlita beteendevetenskaplig sakkunskap för att så långt det är möjligt

dra nytta av befintlig kunskap om människors beteende/förmåga vid utformningen av.

regelsystemet.

Ett fungerande samspel mellan människa ochteknik kräver inte bara kunskaper om

och åtlydnad av gällande trañkregler/säkerhetsbestämmelser. Även bristande förståele

för hur det tekniska systemet i sig fungerar kan malföra riskfyllda situationer som kan

vara mycket svåra att förutse. Det är därför viktigt att personalen har tillräcklig

teknisk kunskap (den allvarliga spårvagnsolyckan i Göteborg våren 1992 vittnar om

vilka konsekvenser som brister i detta avseende kan få). Behovet av en grundläggande

teknisk förståelse understryks av att det i praktiken torde vara omöjligt att utfärda så

detaljerade säkerhetsbestämmelser att de omfattar varje tänkbar rislcfylld situation. Det

är således angeläget att utbildning och information är av tillräcklig omfattning och

verkligen når all personal som skall handha det tekniska systemet (framförallt i

samband med introduktion av tekniska nyheter, även när dessa kan tyckas vara av

ganska obetydlig karaktär).

4.4 Risker ur resenärernas perspektiv

De tillämpningsområden som hittills diskuterats i detta kapitel kan sägas beröra järn-

vägstrañkens "interna" verksamhet och utveckling och avser i hög grad risker som

innefattar händelser med mycket små sannolikheter och som järnvägens kunder/rese-

närer endast kan förväntas ha en tämligen vag uppfattning om. Det finns dock andra

typer av risker som kan upplevas som mera påtagliga av tågresenärema. Dessa risker

innefattar ofta konsekvenser som kan tyckas relativt triviala (t ex att råka ut för en

kraftig försening, att bli bestulen, misshandlad eller utsättas för andra socialt obehag-

liga situationer i väntsal, på plattform eller ombord på tåget, att ramla och skada sig

vid på- eller avstigning, 0 s v). Av marknadsföringsmässiga skäl kan det dock finnas

anledning att försöka analysera och reducera även sådana risker. En marknadsunder-

sökning bland pendeltågsresenärer i Sydney, Australien, visar t ex att endast 12 och

13 % av resenärerna känner sig "säkra" på att inte bli överfallna ombord på tågen
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respektive på stationema (International Railway Journal, Vol. 32, 1992, Nr. 6, sid

14).

Även om sannolikheten för att man som tågresenär skall råka ut för en kroppsskada_

orsakad av en järnvägsolycka är mycket liten, kan man ändå inte utgå från att risken

ligger på en acceptabel nivå (se Lindberg, l992a). Resenärernas acceptans av

järnvägen som ett säkert transportmedel bestäms dessutom i hög grad av deras

subjektiva riskupplevelse, vilken inte alltid behöver överensstämma med hur ofta olika

typer av händelser/olyckor faktiskt inträffar. En studie av resenärers upplevelse och

acceptans av olika typer av jämvägsrisker borde kunna resultera i ett värdefullt

beslutsunderlag för hanteringen av risker som direkt berör tågpassagerarna.

Bortsett från regelrätta järnvägsolyckor (urspåringar/sammanstötningar) kompliceras

analysen av de risker som tågresenärer kan exponeras för av att resenärernas eget

beteende ofta kan vara en dominerande riskkälla. Samma sak gäller också för olika

typer av olyckor/händelser där "tredje man" är inblandad (plankorsningsolyckor,

elolyckor, mm). Sådana risker kan i vissa avseenden vara svårare att reducera än

risker som huvudsakligen orsakas av järnvägens egen personal. Det kan dels vara

svårt att påverka beteendet genom utbildning, information och/eller disciplinära

åtgärder på grund av svårigheter att identifiera och nå de personer som utsätter sig för

risker (t ex genom att korsa järnvägsspår där detta ej är tillåtet). Det kan även vara

nödvändigt att ägna särskild omsorg åt utformningen av information, säkerhetsanord-

ningar, etc syftande till att reducera resenärers m fl riskexponering, så att man ej

erhåller icke önskvärda effekter på allmänhetens uppfattning om järnvägen som ett

säkert transportmedel. Riskanalyser som särskilt tar fasta på subjektiv risk bör kunna

utgöra ett värdefullt hjälpmedel vid hanteringen av denna typ av risker.

VTI notatJ 15, 1992 25



5 LITTERATUR

Abrahamsson, A., Ohlsson, K. & Sjölinder, K. (1991). Litteratursölazing gällande

olycksprediktionsmodeller och riskindex för plankorsningar mellan väg och_

järnväg. Linköping: Statens väg- och trañkinstitut (VTI notat nr T105).

Ekblom, S. , Kolsrud, T. & Möller, C. (1981). Olyckor i plankorsningar mellan väg

och järnväg. Stockholm: Transportforskningsdelegationen (Rapport TFD S

1981 :4).

Eklund, E. & Lepic, J. (1990). Riskanalys av jämvâgstransporter: En pilotstudie.

Stockholm: Byggforskningsrådet (Rapport nr R99: 1990).

Evenéus, P. (1991). Risk- och säkerhetsanalyser i ett myndighetsperspektiv. I I. Hall

(red.), Miljön på jobbet. Solna: Arbetarskyddsstyrelsen (Arbetarskyddsstyrel-

sens pocketserie, Skrift nr 2/91).

Faghri, A. & Demetsky, M. J. (1988). Reliability and risk assessment in the

prediction of hazards at rail-highway grade crossings. Transportation Research

Record 1160, 45-51.

Glickman, T. S. (1983). Rerouting railroad shipments of hazardous materials to avoid

populated areas. Accident Analysis and Prevention, 15,329-335.

Gunnerhed, M. (1988). Riskanalys avfarthållare. Linköping: Försvarets Forsknings-

anstalt (FOA rapport nr E 30009-3.3).

Harms, L. (1992). ATC-utformning, ATC-beteende och lolg'örares kognitiva kontroll:

Förslag till förstudie. Linköping: Statens väg- och trañkinstitut (Promemoria

1992-05-26).

Health & Safety Commission (1991). Major hazard aspects of the transport of

dangerous substances: Report and appendices. London: HMSO.

Lindberg, E. (1992a). Riskanalyser/riskvärdering inomjämvägsområdet I: Begrepps-

definitioner och referensram. Linköping: Statens väg- och trañkinstitut (VTI

notat nr J 13).

Lindberg, E. (l992b). Riskanalyser/riskvärdering inom järnvägsområdet II: Riskana-

lysmetoder och analysexempel. Linköping: Statens väg- och trañkinstitut (VTI

notat nr J 14).

Lindberg, E. & Ohlsson, K. (1991). Forskning om säkerhet i plankorsningar mellan

väg och järnväg. Linköping: Statens väg- och trañkinstitut (VTI notat nr J 05).

VTI notatJ 15, 1992 26



McCarthy, R. L. (1980). An engineering safety analysis ofthe steel belted radial tire.

Warrendale: Society of Automotive Engineers (SAE Technical Paper No.

800840). '
Morén, B. (1992). Transporter av farligt gods. Linköping: Statens väg- och trañk-.

institut (Projektbeskrivning).

Philipson, L. L. (1974). Investigation of the feasibility of the Delphi technique for

estimating risk analysis parameters. Los Angeles: University of Southern Cali-

fornia (Report no TES-20-74-4, NTIS catalog no PB-236 774).

Plankorsningsdelegationen (1992). Extra vamingsanordningar vid korsning i plan

mellan väg och järnväg: Studier vid Moholm och Vretstorp. Borlänge: Plankors-

ningsdelegationen (Rapport nr 6).

PRIM Consult AB (1989). Jâmvägstransporter med gasol på Norra Älvstranden i

Göteborg: Riskanalys fas 2februari 1989. Göteborg: PRIM Consult AB.

Raj, P. K. & Glickman, T. S. (1986). Generating hazardous material risk proñles on

railroad routes. I E. T. Crump (red.), Recent advances in hazardous materials

transportation research: An international exchange. Washington, DC.: Trans-

portation Research Board (State of the Art Report 3).

Shahriari, M. (1991). Risk analysis at railway/highway level crossings: 'A fault tree

analysis ". Göteborg: Chalmers Tekniska Högskola, Institutionen för Transport-

teknik (Arbetsrapport TFB-dnr: 90-111-53).

VTI notatJ 15, 1992 27





Bilaga 1
l

I ETT TILLÄIVIPNINGSEXEMPEL: PLATTFORMSSÄKERHET

I denna bilaga tillämpas den referensram som beskrivits i en tidigare delrapport från

detta projekt (Lindberg, 1992a) på ett konkret exempel som anknyter till både avsnitt_

4.2 och avsnitt 4.4 ovan. Exemplet avser frågan om "plattformssäkerhet" , vilken

tidigare varit föremål för utredning (Fredén, 1987) inför introduktionen av det

svenska snabbtåget. I samband med att man nu diskuterar ökade hastigheter för såväl

snabbtåg som andra typer av tåg (se avsnitt 4.2 ovan) har frågan aktualiserats på nytt.

Det bör poängteras att denna bilaga inte utgör någon ansats till en fullständig

riskanalys (vilket inte heller varit syftet med detta projekt), utan endastinnehåller en

diskussion av olika typer av överväganden som skulle behöva göras i samband med en

sådan analys. Diskussionen bygger till viss del på den tidigare utredningen (Fredén,

1987) samt på en promemoria som nyligen skrivits vid VTIs Järnvägsavdelning

(Fredén, 1992).

1.1 Beskrivning av analysobjektet

Tåg som i hög fart passerar en plattform där det står väntande passagerare kan under

vissa omständigheter innebära olika typer av risker. Ett första steg i en analys av

plattformssäkerhet bör vara att bestämma vilka av dessa risker som skall ingå i

analysen. Exempel på möjliga riskfyllda situationer som kan ingå i analysen är:

a) Resenärer som står nära plattformskanten och befinner sig på tågets "läsida" kan

utsättas för vindkrafter som under ogynnsamma omständigheter kan få dem att falla

och skada sig. I värsta fall kan de falla så olyckligt att de träffas av tåget.

b) Lösa föremål på plattformen (barnvagnar, bagagekärror etc) kan sättas i rörelse av

samma typ av vindkrafter och därigenom innebära risker som involverar person-

skada.

c) Resenärer som står nära plattformskanten kan när ett godståg passerar träffas av

dåligt förankrade kedjor, utskjutande last eller dylikt.
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Bilaga 1

2

d) Resenärer som försöker att korsa spåren på ett icke tillåtet sätt kan missbedöma

tågets hastighet och därför bli påkörda.

e) Mycket snabba tåg som passerar en plattform kan leda till en obehaglig över-_

raskningseffekt. Även om denna effekt sällan torde leda till fysisk skada, kan

sådana skador ändå inte helt uteslutas (om man t ex tar ett steg bakåt utan att se sig

för och därigenom kolliderar med något föremål eller en annan person, ökad risk

för personer med hjärtbesvär, etc).

Förutom en avgränsning beträffande de typer av risker som skall ingå i analysen

behöver även en inventering göras av de platser där tåg som passerar plattformar i hög

fart kan komma att utgöra ett säkerhetsproblem. En sådan kartläggning är nödvändig

dels för att kunna genomföra analysen och få en uppfattning om riskernas storlek, dels

för att kunna hitta lämpliga sätt att reducera/eliminera dessa risker.

1.2 Riskkällor

De riskfyllda situationer som identifierats i föregående avsnitt kan i huvudsak hänföras

till tre olika riskkällor:

a) Det passerande tåget (typ av tåg, hastighet)

b) Personer som vistas på plattformen (antal, placering, etc)

0) Den naturliga vindens riktning och styrka

Ingen av dessa riskkällor är ensam tillräcklig för att innebära något hot mot

plattformssäkerheten, utan risker uppstår när två eller flera riskkällor uppträder

samtidigt. De två kombinationer av riskkällor som torde vara mest relevanta i

samband med plattformssäkerhet är b)i kombination med a) samt b) i kombination

med både a) och c).

Dessa kombinationer av riskkällor kan sägas utgöra en mycket elementär riskmodell.

För att modellen skall bli praktiskt användbar när det gäller att skatta riskers storlek

och föreslå åtgärder för att reducera risker behöver den dock förfmas åtskilligt.
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1.3 Riskmodell/riskskattning

Som konstaterats av Fredén (1992) föreligger inga rapporter om olyckor med

personskador där olycksorsaken kan antas ha varit ett kraftigt luftdrag från passerande_

tåg, vare sig vid SJ, DB, BR eller SNCF. Detta innebär (förutom en indikation på att

risken förmodligen är mycket liten) att tillgänglig olycksstatistik inte kan användas för

att skatta storleken av denna typ av risk. Huruvida detsamma gäller för risker i

samband med personer som korsar spåren är en fråga som kan behöva utredas.

Veterligen ñnns heller inga undersökningar av väntande resenärers upplevelser av

risk/obehag i samband med tåg som passerar en plattform.

Avsaknaden av olycksdata innebär att riskskattningar måste baseras på en riskmodell

av den typ som antytts i föregående avsnitt. För att kunna bygga upp en sådan modell

som gör det möjligt att kvantiñera olika typer av risker behövs kunskaper om:

a) Vilka vindkrafter som genereras av olika typer/modeller av jämvägsfordon (lok,

personvagnar, motorvagnar, lastade och olastade godsvagnar av olika typer), samt

hur dessa krafter beror av tågets hastighet och den naturliga vindens riktning och

styrka. [Vissa mätningar av denna typ har genomförts av Statens Tekniska

Forskningscentral (Sukselainen & Helle, 1989, 1990) i Finland. Resultaten från

dessa mätningar är dock inte helt lättolkade, delvis på grund av att de uppvisar

tämligen stora variationer och delvis därför att den försöksuppställning som använts

(Sukselainen & Helle, 1990, Figur 1) skiljer sig från en "vanlig" stationsmiljö. Inte

heller har något försök gjorts att studera människans upplevelse av eller förmåga att

kompensera för de vindkrafter som uppmätts. Resultaten visar dock att

vindkrafterna har samband med på vilken höjd och på vilket avstånd från det

passerande tåget man står. Vidare antas vindkraften öka med kvadraten på tågets

hastighet (för en given typ av tåg) och den påverkas även av den naturliga vinden. I

de senare fallen spelar dock tågets aerodynamiska egenskaper en viktig roll, och

mätningarna tyder på att det svenska snabbtåget genererar svagare vindkrafter (trots

högre hastighet) och att dessa krafter påverkas betydligt mindre av sidovind jämfört

med vindkrafterna från ett konventionellt snälltåg.]

b) Resandemängden vid olika tidpunkter på de stationer där passerande tåg kan utgöra

ett problem för plattformssäkerheten.
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0) De resandes normala placering på plattformen (dvs avståndet till passerande tåg).

Denna variabel kan antas vara beroende av plattformens utformning (längd i

förhållande till resandeantal, tillgång till och placering av regn- och vindskydd,

sittbänkar, informationstavlor, etc), väderlek, samt i viss utsträckning tid på dygnet,

och årstid (vilka kan vara förknippade med olika kategorier av resenärer).

(1) Hur ofta olika typer av tåg passerar plattformen under de tider när resande vistas på

den.

e) Meteorologiska förhållanden (förhärskande vindriktning och normala vindstyrkor)

vid olika tider på året på de platser som omfattas av analysen.

0 Om analysen även skall inkludera risker som ej direkt orsakas av vindkrafter från

passerande tåg behövs dessutom data angående exempelvis 1) behov för resenärer

att förflytta sigfrån en plattform till en annan, som (speciellt om de är sent ute)

kan göra det frestande för dem att ta en "genväg" över spåren, samt 2) hur starkt

obehag som alstras av passerande tåg. I det senare fallet är det troligen viktigt att ta

hänsyn till olika kategorier av resande (barn, gamla, handikappade, ovana tågrese-

närer, etc). En viktig fråga i sammanhanget är också vilka möjligheter som finns

att "vänja sig" vid passerande tåg så att man inte längre upplever något större

obehag. Skulle dessa möjligheter visa sig vara goda kan man t ex tänka sig att

acceptera flera passerande tåg vid en pendeltågsstation (där resenärerna i stor

utsträckning är desamma från dag till dag) än vid en station där resenärerna

återkommer mera sporadiskt.

Givet dessa olika typer av indata bör det vara möjligt att konstruera en riskmodell som

kan användas för att skatta risker i samband med tågpassage vid plattformar. Eftersom

modellen, såsom den skisserats, är orsaksinriktad och orsakerna kan förutsättas variera

från en plats till en annan, behöver riskmodellen i första hand tillämpas på enskilda

stationer. Genom att summera riskskattningarna för olika platser kan dock även ett

mått på den totala risken erhållas.

En riskmodell konstruerad utifrån de indata som uppräknats ovan skulle vara

användbar inte enbart för att skatta riskens storlek vid ett givet tillfälle, utan den

skulle även kunna användas för att skatta dels effekterna av olika typer av
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förändringar beträffande riskkälloma (exempelvis avseende antalet passerande tåg

eller resandeantal - vissa förändringar, t ex hastigheter som ej kunnat studeras

tidigare, kan dock kräva ytterligare datainsamling), dels effekterna av olika typer av

riskreducerande åtgärder. Den skulle därigenom kunna utgöra ett värdefullt instrument _

för att identifiera de platser där risken kan antas vara störst och borde även kunna

användas för att prioritera mellan olika platser och typer av insatser så att största

möjliga riskreduktion erhålls för en given investeringskostnad.

Flera av de riskanalysmetoder som diskuterats tidigare i detta projekt (t ex felträds-

analys, MTG-analys eller ABB-analys, se Lindberg, 1992b) bör vara möjliga att

använda för att strukturera riskmodellen och komma fram till en riskskattning. Vilken

av metoderna som används är troligen av underordnad betydelse för det slutliga

resultatet - det torde vara betydligt viktigare att indata till riskmodellen är av så hög

kvalitet som möjligt.

En grov skiss till hur den del av riskmodellen som avser risker i samband med

vindkraftema frän passerande tåg skulle kunna se ut återfinns i Figur 1 på nästa sida.

För att kunna åsätta sannolikheter till de olika "grenarna" i modellen behöver data

motsvarande punkt a) - e) ovan samlas in. Modellen är också i vissa avseenden starkt

förenklad. Det torde t ex knappast vara tillräckligt att enbart fastställa antalet

resenärer som kan förväntas befinna sig nära plattformskanten vid en tägpassage, utan

man behöver också ha ytterligare information om dessa resenärer (älder, ev

handikapp, överraskningseffekter etc).

1.4 Riskacceptans

Även om den riskskattning man kommer fram till skulle visa sig vara mycket låg,

måste den sättas i relation till vad som kan betraktas som acceptabel (eller snarare

tolerabel) risk i detta sammanhang. Om man skulle jämföra de risker man tolererar

som vägtrañkant respektive som tägpassagerare, torde toleransen vara betydligt större

i det första fallet. Detta kan antas hänga samman med att man som bilförare (och i

viss mån även som passagerare) upplever sig ha viss kontroll över den risk man utsätts

för, vilket i sin tur bör leda till att man lättare accepterar risken (jfr Lindberg, 1992a).

Som tägpassagerare har man däremot mycket liten kontroll över skeendet sedan man
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väl stigit ombord på tåget. I båda fallen har man dock nytta av den riskalstrande

verksamheten, såtillvida att man uppnår målet att transportera sig från en plats till en

annan.
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Bilaga 1, Figur 1. Förenklad riskmodell avseende risker i samband med starka

vindkrajier när ett tåg passerar en plattform på vilken väntande resenärer

befinner sig.
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När man som resenär utsätts för risker från tåg som passerar den plattform där man

står och väntar, kan man tyckas ha en viss kontroll genom att man har möjlighet att

flytta sig längre från plattformskanten. Denna möjlighet begränsas dock av

plattformens bredd, och den kan vara ytterligare begränsad om det finns mycket folk.

på plattformen. Samtidigt har man som resenär knappast någon nytta av tåg som inte

stannar vid den plattform där man står. Detta gör att den risk som kan betraktas som

"acceptabel" på plattformen förmodligen är betydligt lägre än den risk som tolereras

ombord på tåget. Det är också viktigt att tänka på att resenärernas riskacceptans till

största delen torde bero på deras subjektiva riskuppfattning (dvs i vilken utsträckning

det passerande tåget upplevs som "farligt"), och att den av resenärerna upplevda

risken kan vara tämligen hög även om de beräknade risknivåer man kommer fram till

i en riskanalys är mycket låga.

1.5 Riskreducerande åtgärder

Redan den mycket enkla riskmodell som skisserats i avsnitt 1.2' och Figur 1 i denna

bilaga antyder att en principiell lösning av de säkerhetsproblem som kan uppstå i

samband med tåg som i hög fart passerar en plattform vore att separera väntande

resenärer (i rum och/eller tid) från övriga riskkällor. Fredén (1992) har identifierat ett

antal olika sätt på vilket detta kan åstadkommas:

a) Genom att begränsa resenärernas tillträde till plattformama (tillträde först när tåg

med resandeutbyte inkommit eller strax innan, jfr praxis vid flyget - denna typ av

åtgärd kan dock ha en negativ inverkan på resenärernas "reseupplevelse" , speciellt

om de fmner åtgärden vara otillräckligt motiverad).

b) Genom att utforma attraktiva alternativa väntutrymmen så att det blir mindre

lockande att gå ut på plattformen i förväg (detta kräver kännedom om/studier av

preferenser hos olika kategorier av resande samt att man tar hänsyn till väderlek

mm).

0) Genom att leda passerande tåg på spår som ej har plattform eller har plattform som

ej används för resandeutbyte (möjligheterna till detta kan antas variera mellan olika

stationer, att bygga särskilda "förbiledningsspär" där andra möjligheter saknas
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torde dock ställa sig orimligt kostsamt i förhållande till de risknivåer som det här

kan vara frågan om - särskilt efter det att andra möjliga riskreducerande åtgärder

vidtagits).

d) Genom att utforma tidtabellen så att tåg inte passerar plattformen strax innan ett tåg

med uppehåll vid plattformen anländer. Hur stort tidsmellanrum som skulle

erfordras kan behöva studeras särskilt - det torde i viss utsträckning vara beroende

på tillgången till alternativa väntmiljöer enligt b) ovan. (En invändning som man

kan ha mot denna typ av åtgärd är att den ibland torde kunna medföra försämringar

av "resekvaliteten", tex i form av ökade väntetider, som gör att den i vissa fall kan

vara mindre lämplig att använda).

e) Genom att försöka påverka resenäremas placering på plattformen så att ett visst

säkerhetsavstånd till passerande tåg erhålls. En möjlighet att åstadkomma detta

(som rekommenderats av Fredén, 1987), och som idag används vid vissa stationer,

är att måla varningslinjer på plattformen. Det kan dock behöva göras en

utvärdering av i vilken utsträckning dessa varningslinjer faktiskt respekteras av de

resande. Ytterligare en möjlighet att påverka var på plattformen resenärerna väljer

att uppehålla sig kan vara att öka tillgången till sittplatser, vindskydd, etc och

placera dessa på lämpligt avstånd från plattformskanten.

Om man även vill reducera obehagliga överraskningseffekter och risker som eventuellt

kan vara förknippade med dessa, är det förmodligen otillräckligt med enbart ett

passivt varningssystem (av typ linjemarkering). Nackdelen med passiva system är att

de alltid är "aktiverade" oavsett om det kommer något tåg eller inte. Därigenom ger

de ingen information om ifall man faktiskt behöver förbereda sig på att det kommer

ett tåg medan man befinner sig på plattformen (linjemarkeringen ger med andra ord

information om vad man bör göra men inte om när det är viktigt att man gör det). För

att undvika att resenärerna överraskas av passerande tåg behöver den passiva

markeringen därför kompletteras med någon typ av aktivt varningssystem. En sådan

aktiv varning kan vara tämligen enkel. Det kan t ex vara tillräckligt att med hjälp av

den utrustning som används för att på plattformen skylta avgångstider för resandetåg

ge information om när tåg som ej stannar vid plattformen kommer att passera. För att

undvika förväxlingar bör denna information helst ha en avvikande utformning (t ex

annan färg om detta går att åstadkomma). Det kan även vara önskvärt att informera
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om vilken typav tåg det är som kommer att passera samt vilken hastighet det håller.

Eventuth kan man också tänka sig att använda någon typ av enkel ljudsignal

omedelbart före tågets ankomst för att göra resenärerna uppmärksamma på att ett tåg

kommer att passera plattformen utan att stanna.
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