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FÖRORD

Denna rapport har tagits fram inom ett projekt som samñnansierats av Banver-

ket, Järnvägsinspektionen, SJ och VTI. Projektet har bedrivits gemensamt av

Järnvägsavdelningen vid VTI och Centrum för säkerhetsforskning vid KTH.

Rapporten, som utgör en slutredovisning av VTI:s arbete inom projektet och en

delredovisning av KTH:s arbete, baseras på ett antal tidigare utgivna delrappor-

ter (Lindberg, 1992a, 1992b, 19920; Thedéen & Näsman, 1992). I rapporten

har avsnitt 2.2, 6.2.3 samt 7.1 skrivits av alla tre författarna gemensamt, medan

den förste författaren ensam svarar för övriga delar av rapporten.

Projektledare har varit Erik Lindberg vid VTI och Torbjörn Thedéen vid KTH.

I projektet har även Per Näsman, KTH, medverkat.

Arbetet inom projektet har följts av en referensgrupp bestående av:

Yngve Gelotte Järnvägsinspektionen

Christer Malm SJ

Sven Norén Järnvägsinspektionen

Hans Ring Banverket

Per Sillén Banverket

Dessa tackas för de synpunkter, råd och idéer som de bidragit med under arbe-

tets gång. Ett tack även till Sven Fredén, Börje Thunberg m i] vid VTI:s Järn-

vägsavdelning som bidragit med synpunkter på tidigare rapportversioner.

Omslagsbilden är hämtad från Banverkets broschyr "det gäller säkerheten".
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RISKANALYSER/RISKVÄRDERING INOM JÄRNVÄGSOM-
RÅDET

av Erik Lindbergl, Torbjörn Thedéenz, och Per Näsman2

lStatens väg- och trañkinstitut (VTI), Linköping

2Centrum för säkerhetsforskning, KTH, Stockholm

SAMMANFATTNING

Denna rapport redovisar ett projekt vars syfte är att försöka ge ett underlag för

att bedöma riskanalysmetoders användbarhet inom järnvägsomrädet (den som

endast önskar en översiktlig beskrivning av vad riskanalyser innebär samt en

diskussion av möjliga järnvägstillämpningar rekommenderas att i första hand

läsa Kapitel 3, 8 och 9).

I rapporten sammanställs och diskuteras ett antal begrepp och definitioner som

är centrala när det gäller riskanalys och riskvärdering. Risk definieras som en

funktion av sannolikhet och negativa konsekvenser, och innebörden av dessa

båda komponenter diskuteras. Vidare diskuteras begreppen kollektiv och

individuell risk, skattad och subjektiv risk, riskvärdering, acceptabel risk samt

riskkommunikation. Beteendevetenskapliga forskningsresultat intar en framträ-

dande plats i diskussionen, eftersom kunskap om individers beteenden och

värderingar spelar en viktig roll vid hanteringen av risk. Exempel från järnvägs-

området används för att åskådliggöra innebörden i de begrepp som diskuteras.

En översiktlig bild av olika steg som ingår i en riskanalys presenteras, och en

diskussion förs kring olika överväganden som behöver göras i varje steg.

Därefter ges en kortfattad beskrivning av olika typer av riskanalysmetoder som

kan vara tillämpbara på järnvägsomrädet. Exempel ges på metoder som utveck-

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

förhållanden samt mänsklig tillförlitlighet i olika arbetsuppgifter. Vidare ges

korta beskrivningar av några metoder för att analysera händelseförlopp med

avseende på samspelet mellan mänskliga, tekniska och organisatoriska olycks-
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II

orsaker. Användning av datorstödda riskanalyser diskuteras, och exempel på

kommersiellt tillgänglig programvara för sådana analyser ges i en bilaga.

Exempel på genomförda riskanalyser inom områdena vägtrañk och järnväg

presenteras. Analysexemplen omfattar analyser av risker i samband med

fordonskomponenter och infrastrukturaspekter (t ex plankorsningar) samt trans-

porter av farligt gods. De flesta exemplen avser kvantitativa analyser. Exemplen

uppvisar stora skillnader, både beträffande storleken och kvaliteten på de

datamängder som använts för att skatta sannolikheter för olika händelser och när

det gäller i vilken utsträckning orsakerna till och konsekvenserna av dessa

händelser analyserats. Nästan alla analysexempel har genomförts utifrån ett

tekniskt perspektiv, och beteendevetenskapliga aspekter har endast undantagsvis

beaktats. Detta måste 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 tillämpningsområden inom trañk-/transportsektom.

Möjliga tillämpningsområden för riskanalyser inom järnvägsområdet som disku-

teras omfattar frågeställningar i samband med fordon och infrastruktur, utveck-

ling mot högre hastigheter inom jämvägstrañken, utformning/efterlevnad av

trafikregler och säkerhetsbestämmelser samt risker sedda ur resenäremas pers-

pektiv. I en bilaga tillämpas den referensram som utvecklats inom projektet på

en frågeställning rörande plattformssäkerhet. Utan att exemplet utgör någon

fullständig riskanalys, diskuteras olika riskkällor, behov av datainsamling,

acceptabel risk samt möjliga riskreducerande åtgärder.

Trots att riskanalyser kan resultera i riskskattningar som innehåller betydande

osäkerhet, bör denna typ av analyser göra det möjligt att hantera risker på ett

betydligt mera systematiskt och konsekvent sätt än om man är hänvisad till att

enbart använda sig av intuitiva riskbedömningar. För att maximera användbar-

heten av riskanalyser inom järnvägsområdet föreslås att dessa analyser genom-

förs med anlitande av tvärvetenskapligt sammansatt specialistkompetens, samt

att analyserna ses som ett regelbundet inslag i det dagliga säkerhetsarbetet

snarare än som isolerade insatser för att skatta storleken av olika typer av risker.
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RISK ANALYSIS/RISK EVALUATION IN A RAILWAY

CONTEXT

by Erik Lindbergl , Torbjörn Thedéenz, and Per Nåisman2

1Swedish Road and Traffic Research Institute (VTI), Linköping

2The Royal Institute of Technology (KTH) , Stockholm

SUNINIARY

This report documents a project aimed at studying the feasibility of using risk

analysis methods in a railway context. A number of concepts central to risk

analysis and risk evaluation are discussed in the report. Risk is defined as a

function of probability and undesired consequences, and the meanings of these

two components are discussed. Other concepts that are discussed include

collective and individual risk, risk assessment, subjective risk, risk evaluation,

acceptable risk and risk communication. Behavioural research results are given a

prominent role in the discussion, since knowledge of people's behaviour and

values should be an important prerequisite for successful risk management.

Examples from a railway context are used in order to clarify the meanings of the

concepts discussed.

An overview of different steps in a risk analysis is presented and considerations

which need to be made in each step are discussed. A short description of

different risk analysis methods which might be applicable in a railway context is

given. Examples are given of methods designed to analyse risks in connection

with technical systems, organizational conditions, and lack of human reliability

in different work tasks. Further, a few examples are given of methods designed

to analyse event sequences with respect to the interaction of human, technical

and organizational causes of accidents. Computer-aided risk analyses are briefly

discussed and some examples of commercially available software for such

analyses are given in an appendix.
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A number of examples of risk analyses carried out in the road and railroad

traffic sectors are given. The examples cover analyses of risks in connection

with vehicle components, infrastructure (e. g. grade crossings between road and

railroad) and transportation of hazardous materials. Most of the examples

represent quantitative analyses. The examples show a large variation concerning

both the amount and quality of data used to estimate probabilities of different

types of events, and the extent to which the causes and consequences of these

events have been analysed;

Almost all of the examples represent analyses which have been carried out from

a purely technical perspective and behavioural aspects have rarely been consi-

dered. This must be seen as a shortcoming when the analysis of risks which

larger emanate from an imperfect interaction between a technical system and a

human operator is concemed. At the same time, however, the examples given

verify the feasibility of using risk analysis as an aid to decision making with

many possible applications within the transport sector.

Further, possible applications of risk analysis in a railway context are discussed.

Among these are questions pertaining to vehicles and infrastructure, increased

train speeds, design of traffic and safety regulations, and risks seen from the

passengers' perspective. In an appendix to the report, the frame of reference

developed in the project is applied to an issue concerning platform safety.

Without constituting a completed risk analysis (such an analysis has been beyond

the scope of the project), the appendix discusses possible hazards, needs for data

collection, risk acceptance and possible ways of reducing risks.

Although a risk analysis may result in risk assessments that contain considerable

uncertainty, this type of analysis should nevertheless make it possible to handle

risks in a much more systematic way than if one has to rely exclusively on more

intuitive risk assessments. In order to maximize the usefulness of risk analyses

in a railway context, it is suggested that the analyses should be carried out by

experts representing different disciplines and that they should be viewed as a

regular aspect of daily safety management rather than as isolated efforts carried

out in order to answer specific questions about risk magnitudes.
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1 BAKGRUND OCH SYFTE

Riskanalys handlar ytterst om att ñnna metoder för att handskas med den

osäkerhet som är förknippad med en given verksamhet i syfte att systematisera

hanteringen av tänkbara negativa konsekvenser som kan bli följden av

verksamheten i fråga. I denna mening kan riskanalysens föregångare spåras så

långt tillbaka som till ca år 3 200 f kr (Covello & Mumpower, 1985). För

närvarande finns Över 200 olika metoder för riskanalys utvecklade (Evenéus,

1991), vilket ger en antydan om att det finns ett stort behov av ett systematiskt

synsätt på olika typer av risker i vårt industrialiserade samhälle. Områden där

riskanalysmetoder traditionellt utvecklats och använts är t ex flyget, rymdfarten

och kärnkraftsindustrin. Metoder har även utvecklats för att analysera risker som

ej är direkt framkallade av mänsldig verksamhet (t ex vissa tillämpningar av s k

skredriskanalys). Det finns också sedan länge exempel på försök att systematiskt

hantera risker utan att man utvecklat några formella riskanalysmetoder. Hit hör

exempelvis hållfasthetsnormer inom byggnads- och konstruktionsverksamhet

samt många typer av säkerhetsbestämmelser inom olika verksamheter.

Jämfört med andra trañkslag uppvisar järnvägstrañken en hög grad av säkerhet,

vilket kan vara en av anledningarna till att vedertagna riskanalysmetoder saknas

på detta område. Med en accelererande teknisk utveckling på järnvägsområdet,

vilken torde komma att innebära bl a högre hastigheter, nya fordonskoncept och

nya signal- och säkerhetssystem, kan dock behovet av systematiska riskanalyser

förväntas Öka. Den ökande internationaliseringen av järnvägstrañken gör det

också önskvärt med gemensamma riskvärderingsnormer som kan accepteras av

olika järnvägsförvaltningar. I en rapport till EG-kommissionen utpekar The

Community of European Railways (1991) framtagandet av en gemensam

europeisk metod för riskanalyser inom järnvägsområdet som en angelägen

forskningsuppgift, och man föreslår att 3 miljoner ecu (motsvarande ca 25

miljoner kronor) satsas för detta ändamål under en femårsperiod.

Även inom den svenska järnvägssektorn finns ett Ökande intresse för riskanaly-

sens möjligheter att fungera som ett instrument i det förebyggande säkerhets-

arbetet. Föreliggande rapport utgör en redovisning av ett projekt som genom-

förts i syfte att ge en uppfattning om olika riskanalysmetoders användbarhet
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inom järnvägsområdet samt att skapa en referensram och begreppsapparat som

kan underlätta kommunikation mellan olika intressenter beträffande risker.

Projektet har inte varit avsett att innebära några fullständiga analyser av

konkreta järnvägsrisker utan har i stället syftat till att utgöra ett led i en allmän

kompetensuppbyggnad på riskomrädet inom den svenska järnvägssektom (i

Bilaga 1 görs dock ett försök att tillämpa den referensram som utvecklats inom

projektet på en konkret frågeställning avseende plattformssäkerhet). Målet har i

första hand varit att försöka ge en uppfattning om möjligheten att använda risk-

analyser som ett hjälpmedel för att fatta beslut om säkerhetshöjande åtgärder, att

ge beslutsfattare inom järnvägsområdet ett underlag för beslutom att beställa

riskanalyser samt att underlätta utvärderingar av genomförda riskanalyser.

En avgränsning som gjorts i projektet är att endast risker som involverar

negativa konsekvenser för 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.

I Kapitel 2 förs en diskussion kring olika begrepp i samband med risk och

riskhantering. Denna begreppsapparat används sedan i Kapitel 3 för att ge en

översiktlig beskrivning av olika steg som kan ingå i en riskanalys. I Kapitel 4

beskrivs kortfattat några typer av riskanalysmetoder som bedömts kunna vara

användbara inom järnvägsområdet. Vidare diskuteras i detta kapitel användning

av datorstödda riskanalyser (exempel på programvara som utvecklats för sådana

riskanalyser ges i Bilaga 2). Kapitel 5 och 6 innehåller exempel på genomförda

riskanalyser inom vägtrañk- respektive järnvägsområdet, och dessa exempel

diskuteras i Kapitel 7. I Kapitel 8 diskuteras ett antal olika typer av frågeställ-

ningar inom järnvägsområdet där de riskanalysmetoder som tidigare beskrivits

skulle kunna vara tillämpbara. I Kapitel 9, slutligen, diskuteras riskanalysens

roll som ett möjligt beslutshjälpmedel i det dagliga arbetet med riskhantering

inom järnvägsområdet.
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2 BEGREPP OCH DEFINITIONER

I detta kapitel diskuteras ett antal begrepp som ofta används i samband med

riskanalys och riskvärdering. Istället för att försöka ge korta "ordboksdeñni-

tioner" (jfr t ex Eklund & Lepic, 1990) vilka kan ge upphov till betydande

tolkningssvårigheter, har ambitionen varit att föra ett resonemang kring de olika

begreppen i syfte dels att reda ut hur olika begrepp är relaterade till varandra

och dels att försöka klargöra begreppen med hjälp av exempel från järnvägs-

omrâdet. I Figur 1 visas en översikt över vilka begrepp som diskuteras i

kapitlet. Sifferhänvisningarna vid de olika begreppen refererar till de avsnitt där

respektive begrepp behandlas.

   

 

       

KOLLEKTIV INDIVIDUELL
RISK (2.5) RISK (2.5)

RISK (2.1)

SKATTAD SUBJEKTIV
SANNOLIKHET 2.2 -

RISK (2.4) ( ) RISK (2.4)

 

   

NEGATIVA KONSEKVENSER (2.3)

RISKVÄRDERING (2.6)

 

 

   

      

 

I RISKKOMMU-

I NIKATION (2.8)

 

      

ACCEPTABEL RISK (2.7)

 

Figur 1. Begrepp som diskuteras i detta kapitel.

De tre första avsnitten (2.1 - 2.3) behandlar själva riskbegreppet och de kompo-

nenter av sannolikhet och negativa konsekvenser som vanligen anses deñniera

VTI RAPPORT 381



detta begrepp. I avsnitt 2.4 diskuteras olika sätt att komma fram till storleken av

en given risk (genom beräkningar respektive subjektiva bedömningar) och i

avsnitt 2.5 behandlas två olika perspektiv ur vilka risker kan betraktas (ett

kollektivt respektive ett individuellt perspektiv). Värdering av olika risker utgör

ett viktigt led i all riskhantering och diskuteras i avsnitt 2.6. Ett syfte med

riskvärderingen kan vara att avgöra om en risk kan accepteras eller ej.

Begreppet acceptabel risk behandlas i avsnitt 2.7. Riskhantering innefattar så

gott som alltid ett samspel mellan beslutsfattare, de som har nytta av en riskfylld

verksamhet samt de som är utsatta för riskerna. I detta sammanhang spelar

kommunikation angående riskers storlek, hur man bör värdera olika risker samt

vad som kan betraktas som acceptabel risk en viktig roll. En del problem i

samband med sådan kommunikation diskuteras i avsnitt 2.8.

2.1 Risk

Begreppet risk har använts i många olika betydelser och det finns ett stort antal

olika formella definitioner. Nedanstående är några exempel hämtade från Vlek

och Keren (1991).

a) Sannolikheten för en negativ konsekvens

b) Arten och omfattningen av en(maximalt) negativ konsekvens

0) En sammanvägning (vanligen produkten) av sannolikheten för en negativ

konsekvens och dess omfattning

(1) En sammanvägning av möjliga negativa konsekvenser (förlust) satt i

relation till förväntade önskvärda konsekvenser (nytta)

Det är lätt att inse hur svårtwdet kan vara att enas beträffande vilka investeringar

som skulle kunna vara motiverade för att reducera risker, exempelvis i järnvägs-

tunnlar, om man inte använder samma riskbegrepp. Det skulle t ex kunna vara

så att den ena parten betraktar risk enligt alternativ (1) och därför väger in den

förväntade nyttan av tunneln (minskad sannolikhet för urspåringar, kortare

restid, ökad trañkkapacitet, etc) i sin riskvärdering, medan den andra parten

använder b) som definition på risk och därför kräver omfattande investeringar
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för att kunna minska konsekvenserna "om det värsta skulle hända" (t ex

omfattande brand i ett persontåg som blivit stående mitt i tunneln).

Den vanligast förekommande och mest "vedertagna" definitionen av risk är

alternativ c) ovan, dvs att man betraktar risk som en kombination av sannolikhet

och konsekvensernas omfattning. Detta är den definition som kommer att

användas genomgående i denna rapport. En fördel med denna definition är att

den gör det möjligt att jämföra olika risker som kan involvera mycket varierande

händelser och konsekvenser, förutsatt att man kan värdera dessa konsekvenser

med ett gemensamt mått. Att c) används som riskdefinition innebär dock inte att

det skulle vara "fel" att i olika sammanhang istället lägga tonvikten vid a), b)

eller (1), utan endast att de senare alternativen inte betraktas som definitioner av

begreppet risk i denna rapport.

Det bör kanske noteras att även om man accepterar 0) som definition av risk är

det lätt hänt att man i dagligt tal använder riskbegreppet på ett sätt som inte

motsvarar den givna definitionen. När man t ex talar om risk för urspåring

menar man oftast sannolikheten för att händelsen skall inträffa, dvs man

använder a) istället för c) som definition av risk. Det händer också att man talar

om t ex biltrafik i plankorsningar som en risk, vilket innebär att man använder

begreppet risk som om det vore synonymt med riskkälla (dvs något som kan

orsaka en negativ händelse eller konsekvens). I denna rapport undviks dessa

språkbruk. I de två givna exemplen skulle således begreppen "sannolikhet"

respektive "riskkälla" användas istället för risk.

Även när man konsekvent använder riskbegreppet enligt definition c) kan man

tala om risk utifrån flera olika infallsvinklar eller på flera olika "nivåer" inom

jämvägsområdet:

1. I samband med specifika infrastrukturaspekter, tekniska lösningar eller

operativa rutiner (järnvägstunnlar, plankorsningar, signalsystem, nya

fordonskoncept, underhållsintervall, säkerhetsföreskrifter etc)

2. I samband med en viss verksamhet (transport av farligt gods, person-

trafik med snabbtåg, etc)
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3. I samband med järnvägstrafiken i dess helhet

Det bör noteras att de olika nivåerna inte är oberoende av varandra utan att risk

på nivå 2 och 3 helt eller delvis bestäms av hur väl man lyckas hantera risker på

nivå 1 respektive nivå 1 och 2.

Trots att det förefalla tämligen okomplicerat att definiera risk som en

funktion av sannolikhet och konsekvenser så är det inte helt självklart hur denna

funktion skall se ut. Det kanske vanligaste sättet att kombinera sannolikheter och

konsekvenser är med hjälp av enmultiplikativ funktion, eventuellt i kombination

med någon typ av Vägning av konsekvenserna så att allvarligare konsekvenser

får en proportionellt sett större vikt (jfr avsnitt 2.7 nedan). Fastän denna typ av

sammanvägning av sannolikheter och konsekvenser kan fungera väl i många

fall, så kan den leda till underliga resultat i vissa extrema fall. Detta kan tydli-

gast ses i gränsfallen när konsekvensemas storlek går mot oändligheten eller när

sannolikheten går mot noll. I det första fallet kommer sannolikheten knappast att

spela någon roll för den totala riskskattningen, medan i det senare fallet

konsekvensernas storlek kommer att sakna betydelse. Även om dessa ytterlig-

heter mycket sällan torde vara aktuella, kan det ändå finnas fall när man behöver

överväga om en och samma sammanvägningsfunktion är lämplig att använda

över hela den skala av sannolikheter och konsekvenser som förekommer.

2.2 Sannolikhet

Som framgått av föregående avsnitt spelar sannolikhetsbegreppet en central roll i

definitionen av risk. Det finns därför anledning att titta närmare på ett par av de

"skolbildningar" som finns inom sannolikhetsteorin. Speciellt intressant kan det

vara att jämföra de sannolikhetsdefinitioner som används av den axiomatiska

(eller "objektiva") respektive den personalistiska (eller "subjektiva") skolan

(Lee, 1971).

Enligt den axiomatiska skolan kan varje möjligt utfall (eller "händelse") i ett

slumpberoende försök tilldelas en sannolikhet som uppfyller vissa axiom. I

praktiken skattas dessa sannolikheter utifrån motsvarande relativa frekvenser.
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Denna sannolikhetsdeflnition innebär att man skulle kunna skatta sannolikheten

för t ex en tågurspåring på en given sträcka som det observerade antalet

urspåringar under en given tidsperiod dividerat med det totala antalet tågrörelser

på sträckan under samma tid. Tillförlitligheten i skattningen (dvs hur väl den

observerade relativa frekvensen överensstämmer med den teoretiska sannolik-

heten) är beroende av den mängd observationer som finns tillgänglig. Det

faktum att jämvägsolyckor är sällsynta torde innebära att man oftast behöver

observationer insamlade under lång tid för att kunna göra någorlunda

tillförlitliga sannolikhetsuppskattningar.

Det kanske största problemet med att definiera sannolikhet i termer av relativ

frekvens uppstår när man skall försöka skatta sannolikheten för händelser som

ännu aldrig inträffat. Ett exempel skulle kunna gälla sannolikheter för olika

typer av fel när man tar i bruk materiel (fordon, signalsystem, kommunika-

tionsutrustning etc) av en typ som inte använts tidigare. I sådana fall finns oftast

inte några observationer som kan ligga till grund för beräkningar av relativ

frekvens för olika felfunktioner hos den aktuella materielen, utan man är

hänvisad till analogier med liknande materiel och/eller till skattningar av

felfrekvenser på komponentnivå. Båda dessa metoder involverar subjektiva

bedömningar (vid valet av analogi respektive vid valet av modell för hur

sannolikheter för fel i olika komponenter skall kombineras för att man skall

erhålla sannolikheten för en viss typ av funktionsfel).

Den personalistiska definitionen av sannolikhet är formulerad i termer av en

(ideal) persons uppfattning om hur troligt det är att en given händelse kommer

att inträffa. Denne ideale person förutsätts kontinuerligt förändra sin uppfattning

på ett fullständigt konsekvent sätt (närmare bestämt i enlighet med det s k Bayes

teorem) till följd av en serie observationer av att händelsen inträffar eller ej

inträffar. Det som framförallt skiljer detta sätt att se på sannolikhet från det

axiomatiska synsättet är att man inte antar att det finns Q sannolikhet (som i

strikt mening är omöjlig att fastställa exakt) utan man accepterar att olika

personer kan ha olika sannolikheter för en och samma händelse beroende på att

de inte har tillgång till samma information eller att de utgår från olika

förutsättningar. Efter en tillräckligt lång serie av gemensamma observationer
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kommer dock olika personers sannolikheter att närma sig varandra även om de

från början varit mycket olika.

Det behöver knappast påpekas att den ideale personen inte existerar i verklig-

heten. Beteendevetenskaplig forskning har t ex visat att människor inte ändrar

sin uppfattning så mycket som de borde enligt Bayes teorem när de får tillgång

till ny information (Edwards, 1968), och att de tenderar att överskatta sannolik-

heten för att två oberoende händelser inträffar samtidigt (i förhållande till sina

egna bedömningar av sannolikheten för att de två händelserna inträffar var för

sig) (Bar-Hillel, 1973). Dessutom tenderar de att överskatta små sannolikheter

och underskatta stora (jämfört med teoretiska sannolikheter eller faktiskt obser-

verade relativa frekvenser) (t ex Cohen, 1960).

Den kortfattade redogörelse som givits här gör inte några som helst anspråk på

fullständighet, men den visar ändå att sannolikhetsbegreppet inte är så entydigt

eller okontroversiellt som det först kan tyckas. Vad som ibland tenderar att

glömmas bort är att skattade sannolikheter inte utgör någon exakt avbildning av

verkligheten, utan att deras tillförlitlighet är beroende på omfattningen och

relevansen av det faktamaterial utifrån vilket de är beräknade. Beräkningarna

kan dessutom ibland innehålla betydande subjektiva inslag. Det är också viktigt

att vara medveten om att subjektiva sannolikhetsbedömningar ofta skiljer sig

från beräknade sannolikheter, och att de kan skilja sig avsevärt mellan olika

personer. Sådana skillnader kan göra att olika bedömare/beslutsfattare kommer

fram till helt olika skattningar av hur stor risken är t ex vid införandet av ett nytt

fordonskoncept, trots att de är överens både om vilka negativa konsekvenser

som kan vara involverade och om dessa konsekvensers art och omfattning.

2.3 Negativa konsekvenser

Begreppet risk kan användas i samband med många olika typer av icke önskade

konsekvenser för människor och/eller miljö. Vissa av dessa konsekvenser kan

vara direkt mätbara (antal dödade, svårt skadade och lindrigt skadade personer,

vatten- och luftföroreningar, buller, försurning etc), medan det i andra fall kan

vara svårare att få en tillförlitlig uppfattning om konsekvensemas omfattning
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(detta gäller t ex för konsekvenser i form av sorg, minskad livskvalitet samt

olika typer av långsiktiga effekter på djur- och växtliv). Negativa konsekvenser

kan uppkomma i samband med ett antal olika riskkällor och/eller riskfyllda

situationer som kan vara mer eller mindre vanligt förekommande inom

järnvägsområdet. Riskkälla har redan deñnierats som något som kan orsaka en

icke önskad händelse eller konsekvens. Med riskfyllda situationer avses händel-

seförlopp som, beroende på hur de utvecklas, kan (men inte nödvändigtvis

behöver) resultera i tillbud, missöden eller olyckor.

2.3.1 Riskkällor och riskfyllda situationer

Ur ett samhällerligt perspektiv kan åtminstone följande typer av riskkällor/risk-

fyllda situationer urskiljas i samband med icke önskade konsekvenser (Lowran-

ce, 1980):

a) Sjukdomar. Negativa konsekvenser förknippade med sjukdomar tillhör

livets naturliga villkor och kan tyckas ha litet att göra med risker inom

järnvägsområdet. Rädsla för smittsamma sjukdomar (t ex i influensatider)

och fobiska reaktioner på att sitta "instängd" i ett begränsat utrymme kan

dock vara faktorer som bidrar till att vissa personer undviker att resa med

tåg (eller andra allmänna kommunikationsmedel) (Drottz-Sjöberg &

Sjöberg, 1990).

b) Naturkatastrofer. Även om Sverige i stort sett är förskonat från t ex

orkaner, jordbävningar, jordskred och översvämningar händer det ändå

någon gång att sådana företeelser inträffar. Trots att mekanismerna bakom

denna typ av fenomen är kända, är det i regel svårt att förutsäga när de

kommer att inträffa. När förloppet påbörjats är det dessutom i regel

omöjligt att påverka. I järnvägssammanhang kan naturkatastrofer utgöra en

tänkbar riskkälla, t ex om spåret skulle blockeras av jordmassor eller

nedfallna träd, eller om banvallen skulle undermineras. I viss män kan det

vara möjligt att reducera sådana risker genom att förlägga järnvägens

sträckning till "säkra" områden och genom att vidta t ex konstruktions-

tekniska åtgärder för att mildra konsekvenserna av en katastrof.
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Sammanbrott/felfunktion i stora teknologiska system. Dammar, kärnkraft-

verk, kemiska fabriker och liknande anläggningar, liksom vissa transport-

medel som befordrar många passagerare samtidigt (flyg, tåg/tunnelbana,

fartyg/färjor), är förknippade med risker med små sannolikheter men med

stora potentiella konsekvenser. Riskanalyser är ofta ett viktigt inslag vid

utformningen och Övervakningen av sådana system. Vidtagna åtgärder kan

dock vara otillräckliga om flera mindre fel skulle uppstå samtidigt. Den

"mänskliga faktorn" spelar ofta en viktig roll. Riskfyllda situationer av

denna typ inom jårnvägsomrädet kan uppstå i samband med allvarligare

urspåringar eller sammanstötningar där persontåg är inblandade, olyckor

med farligt gods inom tätbebyggt område etc.

Avgränsade, småskaliga händelser med negativa konsekvenser. Hit kan

man räkna de flesta trafikolyckor och andra olycksfall som drabbar enstaka

individer såväl i arbetet som på fritiden. De riskfyllda situationer som ger

upphov till denna typ av händelser är tämligen frekventa, orsakerna är i

regel åtminstone delvis kända och ofta föremål för åtgärder (t ex

lagstiftning). avsedda att reducera riskerna. Till järnvägsolyckor som kan

räknas till denna kategori hör de flesta urspåringarna/sammanstötningarna

med personskador, elolyckor, de flesta plankorsningsolyckorna samt

personliga olycksfall bland jårnvägsanställda.

Fördröjda effekter av exponering på låg nivå. Hit hör långsiktiga skadliga

verkningar av exempelvis luftföroreningar, strålning, stress och olika

kemiska tillsatser i våra livsmedel. Effekterna av exponeringen framträder

först efter lång tid, vilket innebär avsevärda svårigheter att vetenskapligt

fastställa orsakssamband. Denna typ av riskkällor år kanske inte vad man i

första hand tänker på när det gäller risker inom jårnvägsomrädet, men de

kan ändå vara värda att beakta i samband med t ex kemisk ogräsbekämp-

ning på banvallar, hantering av impregnerade träslipers, val av material i

personvagnar, arbetsmiljön i verkstäder samt vissa aspekter av lokförarnas

arbetssituation (oregelbundna arbetstider, exponering för buller mm).

, Sociala/politiska störningar. Krig och kriminalitet utgör exempel på stör-

ningar som kan ha omfattande negativa konsekvenser. Sådana företeelser
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är svåra såväl att förutsäga som att analysera. Sabotage mot infrastruktur

och järnvägsfordon samt terrorhandlingar riktade mot tågpassagerare kan

räknas till denna typ av störningar.

De olika typerna av riskkällor/riskfyllda situationer utesluter inte varandra

fullständigt eftersom vissa händelser (t ex självmord) kan vara svåra att entydigt

hänföra till den ena eller andra typen. Den föreslagna kategoriseringen kan dock

ändå tjäna till att visa på spännvidden av de risker som i större eller mindre

utsträckning kan förknippas med järnvägstrañken. Det är annars lätt hänt att

man begränsar diskussionen om risk till att gälla "traditionella" järnvägsolyckor

(urspåringar, sammanstötningar, plankorsningsolyckor, etc). Dessa olyckor

representerar dock endast typerna c) och d) ovan, och även om dessa är klarast

påvisbara och relativt sett vanligast kan det vara värdefullt att beakta att negativa

konsekvenser kan uppkomma även på andra sätt.

För en del av de sätt på vilka negativa konsekvenser kan uppkomma (speciellt a)

och e) ovan) är det frågan om mer eller mindre utdragna förlopp och därför

svårt att peka ut någon bestämd händelse som startar det förlopp som resulterar i

konsekvensen. I andra fall däremot (t ex 0) och d) ovan) kan man identifiera en

specifik händelse som är klart avgränsad i tid och rum (exempelvis en urspåring)

som sedan i sin tur med viss sannolikhet kan ha ett antal negativa konsekvenser i

form av döda och/eller skadade personer samt eventuella skadliga miljöeffekter.

I det senare fallet kan man således tala om sannolikhet i två steg, dels

sannolikheten för att händelsen skall inträffa och dels sannolikheten för att olika

negativa konsekvenser skall uppstå givet att händelsen faktiskt inträffar.

2.3.2 Olyckor, missöden och tillbud

I dagligt tal används ett antal olika begrepp för att beteckna händelser med

negativa konsekvenser. Begreppet tillbud (eller incident) används i de fall då

inga negativa konsekvenser uppstår, därför att det förlopp som skulle kunnat

leda till en händelse med sådana konsekvenser avbryts strax innan händelsen

skulle ha inträffat. För att beteckna fall där händelsen faktiskt inträffat används

vanligen begrepp som missöde, olycka eller katastrof (beroende på konsekven-
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semas art och omfattning). Begreppet katastrof används dock för att beteckna

mycket omfattande konsekvenser även när dessa inte kan hänföras till någon

specifik händelse.

De händelser som brukar betecknas som missöden eller olyckor kännetecknas

vanligen av följande fem egenskaper:

1) Plötsligt förlopp. Missöden och olyckor kännetecknas oftast av ett

tämligen hastigt händelseförlopp, även om orsaken till händelsen kan ha

utvecklats gradvis (genom bristande underhåll, utmattning etc). Mera

utdragna förlopp (kroniska sjukdomar, miljöförstöring etc) betraktas mera

sällan som olyckor eller missöden. Detta innebär att dessa termer vanligen

inte används i samband med kategori a) och e) ovan.

2) Oavsiktlighet. Begreppen olycka och missöde implicerar en brist på

medveten avsikt hos såväl den som eventuellt orsakar händelsen som den

som drabbas. Detta gör att vi oftast inte kallar händelser som mordbrand,

krig etc för olyckor eller missöden. Villkoret om oavsiktlighet innebär

således att dessa begrepp inte används i samband med kategori 1) ovan.

3) Förlust av kontroll. Händelser som benämns missöden eller olyckor

innebär vanligen en plötslig avvikelse i ett händelseförlopp som normalt

upplevs som kontrollerat eller säkert (t ex bilkörning). Denna aspekt av de

två begreppen är åtminstone delvis kopplad till individens personliga

förmåga och övriga resurser. Att exempelvis en ovan eller uttröttad förare

gör ett misstag skulle således kunna betraktas som mindre "olycksbetonat"

än när en rutinerad och utsövd förare gör samma misstag. Att kontroll-

aspekten är en viktig del av olycksbegreppet visar sig bl a i lagstiftning

som ställer den vållande till ansvar i de fall han/hon genom försumlighet

eller vårdslöshet inte gjort vad som kan begäras för att bibehålla kontrollen

över händelseförloppet. Naturkatastrofer (kategori b) ovan) avser oftast

företeelser som inte är möjliga att kontrollera vilket gör att man vanligen

inte använder ordet olycka om sådana händelser (däremot kan t ex ett

jordskred som redan nämnts ge upphov till "sekundära" järnvägsolyckor).
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4) Oförutsägbarhet. Det ligger i begreppens natur att det inte går att förutsäga

exakt var och när olyckor och missöden kommer att inträffa. Detta hänger

samman med det faktum att sådana händelser är relativt sällsynta, vilket

gör att underlaget för att göra förutsägelser ofta är knapphändigt. Vidare

kan ett stort antal olika variationer av vad som vanligen betraktas som en

och samma händelse (t ex en tägurspäring) förekomma, varför orsakssam-

banden kan se mycket olika ut för olyckor och missöden som vid en första

anblick verkar vara likartade.

5) Komplexa orsaksmönster. Svårigheten att förutsäga olyckor och missöden

accentueras ytterligare av att sådana händelser ofta är resultatet av att flera

"olyckliga omständigheter" inträffar samtidigt eller nästan samtidigt.

Tagna var för sig kan dessa omständigheter förefalla harmlösa och inte

kräva någon speciell åtgärd, men när de uppträder tillsammans kan de

innebära en kraftigt förhöjd risk.

2.4 Skattad och subjektiv risk

Benämningen skattad risk har avsiktligt valts istället för det vanligt förekom-

mande begreppet "objektiv risk", eftersom det senare lätt ger intrycket av att

vara detsamma som "sann risk". Som framgått av diskussionen i avsnitt 2.2

ovan är skattningar av sannolikheter alltid behäftade med en större eller mindre

grad av osäkerhet, vilket i sin tur innebär att det inte heller går att exakt

fastställa risker. Risk och sannolikhet måste därför betraktas som teoretiska

begrepp, vilka endast kan skattas med större eller mindre noggrannhet beroende

på omfattningen och kvaliteten på det faktaunderlag som ligger till grund för

skattningen.

 

Riskberäkningar (på engelska: risk assessment) förutsätter en kvantiñering av

såväl sannolikheter som negativa konsekvenser (jfr avsnitt 2.1). För att man

skall kunna jämföra olika verksamheter, tekniska lösningar, arbetsrutiner etc

med avseende på beräknade risker krävs dessutom att sannolikheter för

händelser och/eller negativa konsekvenser är uttryckta i förhållande till ett

gemensamt s k exponeringsmått (se t ex Nilsson & Svensson, 1980). Antag t ex
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att man vill jämföra risker förknippade med transporter av farligt gods på väg

och järnväg. Antag vidare att tillgänglig olycksstatistik i det första fallet anger

olycksfrekvens per 1000-tal registrerade lastbilar och i det senare fallet per

miljon tågkilometer. Dessa olycksfrekvenser går då inte att direkt jämföra med

varandra eftersom de två exponeringsmåtten är helt olika (man vet inte hur

mycket gods valje lastbil eller tåg transporterar och inte heller hur lång sträcka

varje lastbil kör). Ett tänkbart gemensamt exponeringsmätt vore exempelvis

antal ton transporterat gods multiplicerat med genomsnittlig transportsträcka för

väg- respektive järnvägstransporter.

En kvantiñering av negativa konsekvenser kan göras i termer av antal dödade

personer, antal skadade personer, antal sjukskrivningsdagar, antal förorenade

vattendrag etc. Eftersom en och samma händelse oftast kan ha flera olika typer

av negativa konsekvenser är det nödvändigt att kunna "översätta" dessa

konsekvenser till varandra (t ex "en olycka med X skadade personer är lika

omfattande som en olycka med Y dödade personer") för att man skall kunna

komma fram till ett sammanfattande riskmätt som kan användas för att jämföra

risker förknippade med olika verksamheter. Denna översättning går i regel till så

att man försöker ange en kostnad för varje typ av konsekvens och sedan

summerar över de olika typerna av konsekvenser. En annan möjlighet är att

försöka översätta samtliga konsekvenser till förväntad minskning av genomsnitt-

lig livslängd för dem som exponeras för olika risker (Reissland & Harries,

1979). Eftersom stora olyckor ställer extraordinära krav på räddningsinsatser

och kan välla avsevärda störningar i samhället brukar konsekvenserna ibland

vägas med en särskild faktor. Således räknar t ex den holländska regeringen med

att konsekvensernas omfattning är en kvadratisk funktion av antalet omkomna

personer (Vlek & Keren, 1991).

Riskberäkningar genomförs i syfte att kvantifiera existerande och/eller framtida

risker. Samtidigt måste dessa beräkningar ofta baseras på ett faktamaterial som

redan finns insamlat under kortare eller längre tid. För att detta faktamaterial

skall vara till alla delar tillämpligt på nutida och framtida risker krävs att de

orsaksmönster som tidigare lett till negativa konsekvenser är oförändrade över

tid (jfr Lindberg & Zackrisson, 1991). Denna förutsättning torde endast

undantagsvis vara uppfylld med tanke på den snabba utveckling som sker inom
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olika samhällsområden (ökande trafikvolymer, högre hastigheter, tekniska och

medicinska framsteg etc). Detta innebär att en riskberäkning som gjorts vid ett

givet tillfälle inte kan betraktas som giltig för all framtid (i värsta fall kan den

dessutom ha endast begränsad giltighet även för den tidpunkt när den genom-

förts). Riskberäkningar behöver därför följas upp och regelbundet revideras i

takt med att nytt faktamaterial blir tillgängligt för att kunna ge en så god bild

som möjligt av aktuella risker.

Subjektiv eller upplevd risk (på engelska: perceived risk) skiljer sig från skattad

risk genom att personliga föreställningar och värderingar påverkar bedömningen

av olika risker. Det råder inte något entydigt förhållande mellan subjektiv och

skattad risk (även om de i många fall överensstämmer ganska väl), utan

subjektiv risk kan i vissa fall utgöra en överskattning och i andra fall en

underskattning i förhållande till beräknad risk (Drottz-Sjöberg, 1991).

Subjektiva riskbedömningar har varit föremål för omfattande beteendevetenskap-

lig forskning. I denna forskning har man låtit försökspersoner bedöma många

olika verksamheter och företeelser med avseende på upplevd risk. Det man i

första hand varit intresserad av har varit att identifiera vilka egenskaper hos

olika verksamheter och företeelser som är förknippade med hög respektive låg

subjektiv risk. Detta har resulterat i en tämligen lång lista på egenskaper som

sedan med statistiska metoder (faktoranalys) kunnat reduceras till i huvudsak tre

faktorer eller s k riskdimensioner (Slovic, Fischhoff & Lichtenstein, 1980):

1) Okontrollerbar risk. Risker som ligger högt på denna dimension känne-

tecknas av att de är okontrollerbara och skräckinjagande, ökar med tiden,

har dödliga konsekvenser och stor "katastrofpotential", är orättvisa (endast

somliga är exponerade), innebär risk även för kommande generationer, är

svåra att reducera, är ofrivilliga och påverkar individen personligen.

2) Okänd risk. En hög nivå på denna dimension har risker som är svåra att

observera, är okända för dem som exponeras, har fördröjda effekter och

som är nya ochokända för vetenskapen.
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3) Exmnering. Denna riskdimension sammanfaller i stort med antalet perso-

ner som är exponerade för en given risk.

Några exempel på hur olika verksamheter och företeelser placerar sig på de två

första riskdimensionema ges i Figur 2.

Okontrollerbar risk

  

Låg Hög

__ Livsmedelstillsatser Kärnkraft

Hog Kosmetika Asbest

Mikrovågsugnar Laser

Okand Sk Järnvägar Polisarbete

Låg Koffein Dynamit

Motorfordon Terronsm

    

Figur 2. Klassificering av olika verksamheter och företeelser med avseende på

subjektiva riskdimensioner. (Efter Slovic, Fischhoff & Lichtenstein,

1980)

I den undersökning som genomfördes av Slovic m fl (1980) placerade sig järn-

vägar på 61:a plats bland 90 undersökta aktiviteter, ämnen och teknologier med

avseende på storleken av subjektiv risk (kärnvapen bedömdes medföra den

största risken, motorfordon och trañkflyg placerade sig på 17:e respektive 51:a

plats, solenergi ansågs medföra lägst risk). Även om järnvägen generellt betrak-

tas som tämligen säker kan det dock finna stora variationer mellan olika aspekter

och företeelser inom järnvägstraflken, vilket visats av Kraus och Slovic (1988).

I deras studie fickförsökspersoner bedöma omfattningen av den risk som var

förknippad med 49 olika järnvägsscenarier vilka konstruerats genom att man

kombinerat olika tågtyper (expresståg, snälltäg, vanligt tåg), laster (farligt gods,

passagerare, vanligt gods), miljöer (plankorsningar, bergstrakter, broar, städer,
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öppet landskap, tunnlar), händelser (brand, plankorsningsolycka, urspän'ng,

sammanstötning) och orsaker (sabotage, jordskred, jordbävning, mänskligt fel,

tekniskt fel). Resultatet av studien visade att vissa av dessa scenarier bedömdes

som nästan lika riskfyllda som kärnkraften, vilken kom på 6:e plats i studien av

Slovic m fl (1980), medan andra scenarier erhöll bedömningar som motsvarade

den generella bedömningen av järnvägar i den tidigare studien. En faktoranalys

av bedömningarna visade att dessa lät sig beskrivas tämligen väl av två

subjektiva riskdimensioner vilka liknade men inte helt sammanföll med de två

första dimensionerna i studien av Slovic m fl (1980). Exempel på järnvägs-

scenarier som placerade sig högt respektive lågt på de två dimensionerna visas i

Figur 3.

Katastrofrisk

Låg Hög

 

__ Vanligt persontâg spårar Express- eller snälltâg
Hog ur eller kolliderar med med passagerare spårar

annat tågi plankorsning ur 1 tunnel till följd av
till följd av tekniskt fel sabotage

 

Okand I'lSk Vanligt godstâg utan far- Expresstâg me d farligt
ligt gods kolliderar med gods kolliderar med

Låg bil i plankorsning till annat tâgi tunnel till
följd av mänskligt fel Fo'ljd av tekniskt fel

    

Figur 3. Exempel på klassificering av järnvägsscenarier med avseende på

subjektiva riskdimensioner. (Efter Kraus & Slovic, 1988)

De riskdimensioner som redovisats i Figur 2 och 3 motsvarar grovt de kompo-

nenter av sannolikhet och konsekvensemas art och omfattning som ingår i den

definition av risk som diskuterades i avsnitt 2.1. Till skillnad från skattad risk

baseras dock subjektiv risk sällan på totala frekvenser av faktiskt inträffade

händelser under en viss tidsperiod utan snarare på personliga erfarenheter,

hörsägen och/eller uppgifter om enstaka händelser i massmedia. Man har också

funnit att subjektiv risk påverkas av hur tydligt man kan föreställa sig en given

händelse (t ex en viss typ av järnvägsolycka) och att denna typ av "scenario-
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information" ofta har större betydelse än information om frekvenser (Vlek &

Hendrickx, 1988). Det har även visat sig att subjektiv risk påverkas av vilken

nytta man ser hos en given verksamhet eller företeelse (Vlek & Keren, 1991).

Det finns åtminstone två anledningar att beakta möjliga skillnader mellan skattad

och subjektiv risk i järnvägssammanhang. För det första kan man inte utan

vidare förutsätta att massmedia, politiker, allmänhet, externa organisationer m fl

kommer att godta gjorda skattningar av risker förknippade med olika verksam-

heter/företeelser inom järnvägssektorn (t ex i samband med transporter av farligt

gods eller nya säkerhetsätgärder i plankorsningar) när dessa skattningar inte

överensstämmer med den subjektiva risken. En annan anledning är att riskskatt-

ningar, som redan antytts, i vissa fall kan innehålla betydande osäkerhet. I

sådana fall kan subjektiva riskbedömningar från experter och beslutsfattare inom

järnvägssektorn utgöra betydande inslag i den riskskattning som man slutligen

kommer fram till.

2.5 Kollektiv och individuell risk

Beroende på syftet med en riskskattning kan risk ses ur olika perspektiv. När

avsikten är att granska en verksamhet eller företeelse ur samhällelig synvinkel

för att bedöma huruvida risknivän är acceptabel är det ofta den kollektiva risken

som avses. Denna risk utgör summan av riskerna för samtliga exponerade

individer eller enheter i en viss grupp, kategori eller population och uttrycks ofta

i termer av (det förväntade) antalet dödade och/eller skadade personer per

tidsenhet. Beräkningar av kollektiv risk utgår vanligen från tillgänglig statistik

över faktiskt inträffade händelser. Sådan statistik är dock ofta otillräcklig för att

kunna skatta individuell risk, dvs den risk som en given exponerad individ eller

enhet är utsatt för. Skattningar av individuell risk förutsätter ofta en mera

detaljerad beskrivningsnivå, eftersom olika individer/enheter kan uppvisa

speciella egenskaper som inte finns representerade i hela populationen.

Olika möjliga sätt att betrakta olycksrisker i plankorsningar kan tjäna som

exempliñering av begreppen kollektiv och individuell risk (jfr Lindberg &

Ohlsson, 1991). En utsaga av typen "Risken i korsningar utrustade med ljud-
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och ljussignaler (s k CD-korsningar) är högre än i korsningar försedda med hel-

eller halvbommar" refererar till kollektiv risk i och med att en stor grupp av

korsningar jämförs med en annan och baseras på att flera olyckor inträffar i den

förstnämnda typen av plankorsningar. Den kollektiva risken ger dock i detta fall

ingen förklaring till varför den ena typen av korsningar innebär större

olycksrisker. Inte heller ger observationen att CD-korsningar innebär större

(kollektiv) risk än bomförsedda korsningar någon ledtråd om vilka av de

förstnämnda korsningarna som är i störst behov av att kompletteras med

 

bommar och/eller andra åtgärder.

Ett alternativ till att se på kollektiv risk för grupper av plankorsningar är att

försöka skatta risken för varje individuell korsning och fordonspassage utifrån

olika egenskaper hos korsningen och/eller de fordon/förare som trafikerar den.

Dessa skattningar kan knappast göras utifrån tillgänglig olycksstatistik utan torde

förutsätta ingående studier av såväl olycksdrabbade som ej olycksdrabbade

korsningar. I gengäld bör sådana studier kunna ge ett underlag för att fastställa

orsaker till att vissa typer av korsningar är mera olycksdrabbade än andra.

Ett speciellt problem i samband med plankorsningsrisker gäller hur man skall se

på den s k trafikflödesprodukten (produkten av antalet väg- och järnvägsfordon

som passerar en given plankorsning under en viss tidsperiod). Det råder

knappast någon tvekan om att denna produkt har ett starkt samband med den

kollektiva olycksrisken i olika typer av korsningar (Mengert, 1980). När det

gäller individuell risk i enskilda korsningar är det dock inte helt givet i vilken

utsträckning en hög trafikflödesprodukt utgör en orsaksfaktor (t ex genom att

åstadkomma en komplicerad trañkmiljö som ökar sannolikheten för felaktiga

vägtrafikantbeteenden). Det är möjligt att trañkflödesprodukten snarast bör

betraktas som ett uttryck för graden av exponering för (den individuella) risken i

korsningen. Enligt det senare synsättet bör naturligtvis valet av vägskyddsanord-

ning och prioritering mellan olika korsningar baseras på en sammanvägning av

individuell risk och trafikflödesprodukt.
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2.6 Riskvärdering

Värdering (eller utvärdering) av risk (på engelska: risk evaluation) utgör ett

viktigt inslag i den process som leder fram till ett beslut om i vilken utsträckning

en given risk år acceptabel eller oacceptabel. V Detta är kanske den del av

riskhanteringsprocessen kring vilken det är svårast att uppnå allmän enighet. Till

skillnad från skattningar av riskers storlek, som ju huvudsakligen innebär ett

kunskaps- eller kognitivt problem i samband med fastställandet av sannolikheten

för och omfattningen av negativa konsekvenser, innehåller riskvärdering ofta

moraliska och/eller känslomässiga aspekter. Konflikter mellan olika intressen

kan också komma till uttryck vid värdering av risker. Enligt Vlek och Keren

(1991) kan man urskilja åtminstone fyra olika typer av sådana intressekonflikter

eller dilemman i samband med värderingen av risker:

1) Nytto-riskdilemmat. De flesta verksamheter är förknippade med såväl

nytta som risker. Värderingen av risker görs ofta genom att man jämför

riskerna med graden av nytta. Ett svårlöst dilemma kan uppstå när en

intressent tenderar att överskatta nyttan och underskatta riskerna medan en

annan part tenderar att göra det motsatta.

2) Tidsdilemmat. Detta dilemma har att göra med värderingen av nytta och

risker på kort och lång sikt. En aspekt av dilemmat gäller i vilken

utsträckning det är rimligt att begränsa nyttan på kort sikt för att undvika

risker på lång sikt (och vice versa, dvs att reducera risker på kort sikt trots

att det kan begränsa nyttan på lång sikt). En annan aspekt berör själva

värderingen av kortsiktiga och långsiktiga risker. Bör man t ex i första

hand använda medel för att reducera risker i plankorsningar, vilka med

hög sannolikhet kommer att skörda att visst antal dödsoffer redan under

nästa år, eller i järnvägstunnlar som endast med låg sannolikhet kommer

att skörda offer under en tjugoårsperiod men där antalet omkomna

(åtminstone teoretiskt) skulle kunna bli större?

3) Avståndsdilemmat. Den s k NIMBY-reaktionen (Not In My Back Yard)

utgör ett exempel på detta dilemma, dvs att människor tenderar att reagera

tämligen kraftfullt på relativt små risker och harmlösa riskkällor som finns
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i deras omedelbara närhet, medan de kan acceptera betydligt större risker

som finns på större avstånd (jämfört ex reaktionerna på en svensk

järnvägsolycka med 10 dödade med reaktionen på en liknande olycka i

Indien med lOO-tals dödade).

4) Sociala dilemman. Ett socialt dilemma uppstår när de som kommer i

åtnjutande av nyttan från en given verksamhet eller företeelse inte är

samma personer som utsätts för de risker som är förknippade med verk-

samheten/företeelsen i fråga. Under sådana betingelser är det knappast

förvånande att individer tenderar att agera på ett sätt som främjar den egna

säkerheten snarare än den kollektiva nyttan (t ex genom att protestera mot

transporter av farligt gods i tätbefolkade områden).

När det gäller dessa fyra typer av dilemman tycks det ofta finnas en tendens att

betona "nytta", "här", "nu" och "mig själv" framför "risk", "där", "senare" och

"andra" (Vlek & Keren, 1991). En liknande slutsats har dragits av Björkman

(1984) som funnit belägg för att "avlägsna" händelser (i tid och/eller rum)

tenderar att ha mindre inverkan på hur man fattar beslut jämfört med mera

näraliggande händelser.

En viktig aspekt i samband med riskvärdering har att göra med (ekonomisk)

kompensation för risker. I arbetslivet tillämpas ofta en lönesättningsprincip som

innebär att mera riskfyllda yrken värderas högre än jämförbara yrken med

"ofarliga" arbetsuppgifter. Det skall då noteras att det rör sig om en "måttligt"

förhöjd risk som individen frivilligt utsätter sig för genom sitt yrkesval.

Samtidigt utgår som regel ingen som helst ekonomisk kompensation för risker

som individen ofrivilligt utsätts för, vilket står i strid med principer som

återfinns i ett flertal etiska system (Schulze, 1980).

I det avsnitt som berörde skattad och subjektiv risk (avsnitt 2.4 ovan) nämndes

att man ibland försöker ange ekonomiska kostnader för olika negativa

konsekvenser i syfte att kunna göra jämförelser mellan olika verksamheter/före-

teelser med avseende på risk. Som ett exempel kan nämnas att man inom

Banverket arbetar med kostnader i storleksordningen 12.10 miljoner kr för en

dödad och 2.25 miljoner kr för en svårt skadad person (Banverket, 1992). Dessa
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kostnader är avsedda att omfatta såväl kostnader för produktionsbortfall, sjuk-

värdskostnader som "humankostnader" (baserade på individers betalningsvilja

när det gäller att försäkra sig mot risker). Däremot ingår ej materiella olycks-

kostnader. Förutom att vissa av de ingående kostnaderna torde vara tämligen

svåra att uppskatta, kan det möjligen också ifrågasättas hur generellt användbara

denna typ av schablonbelopp Det förefaller exempelvis troligt att såväl

beslutsfattares som allmänhetens värdering av en given risk påverkas av om en

viss kostnad uppkommer huvudsakligen genom dödsolyckor eller genom olyckor

med övervägande egendomsskador och lättare personskador. Det är också viktigt

att komma ihåg att denna typ av "prissättning av människoliv" inte är avsedd att

utgöra någon etisk norm för människolivets värde utan snarast bör betraktas som

ett kalkylhjälpmedel för att kunna jämföra risker och hantera dem på ett

konsekvent sätt.

Ett alternativ till att värdera risker genom att direkt försöka uppskatta t ex det

ekonomiska värdet av ett människoliv är att istället titta på hur stora investe-

ringar som samhället och/eller enskilda företag har funnit vara befogade för att

reducera olika risker. Genom att jämföra investeringskostnadema med det

förväntade antalet sparade liv erhålls ett indirekt mått på hur högt ett liv

värderas. Detta mått kan dock förväntas uppvisa stora variationer beroende på

vilket samhällsområde man tittar på, eftersom en integrerad syn på olika

riskfyllda verksamheter alltjämt saknas (Bento, 1989). För järnvägstrañkens

vidkommande är förmodligen kostnaderna högre än för många andra områden

(jämför t ex de årliga investeringarna för att öka säkerheten i plankorsningar

med den förväntade minskningen av antalet dödsolyckor) Detta hänger samman

dels med att det ställs mycket höga krav på säkerheten i denna typ av

verksamhet och dels med att säkerheten redan är hög. Ur samhällets synvinkel

borde det vara önskvärt med gemensamma riskvärde-ringsnormer för flera typer

av verksamheter, eftersom detta skulle göra det möjligt att fördela resurser till

riskreducerande åtgärder på ett mera optimalt sätt.
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2.7 Acceptabel risk

Accepterande av risk utgör resultatet av en beslutsprocess som innefattar en

skattning (beräknad och/eller subjektiv risk) och en värdering av risker (Renn,

1981). Denna beslutsprocess kan ha flera olika syften, bl a att välja mellan olika

riskfyllda alternativ (t ex om farligt gods i första hand bör transporteras på väg

eller järnväg) eller att avgöra om särskilda säkerhetsåtgärder behöver vidtas i

samband med en given verksamhet. Beroende på hur viktigt beslutet är kan man

sträva efter maximering (att finna det absolut bästa alternativet eller säkerhets-

programmet) eller satisfiering (att finna ett "tillräckligt" bra alternativ). För

mera rutinbetonade beslut kan det vara möjligt att använda enkla regelbaserade

beslutsprinciper av typen "om villkor A och B är uppfyllda så välj handlingsal-

ternativ X". I andra fall kan det dock krävas en mera omfattande beslutsprocess

för att komma fram till vad som kan anses vara acceptabel risk. Denna process

kan då innefatta exempelvis bedömning av risknivån i förhållande till fastställda

gränsvärden, tillämpning av den s k ALARA-principen (enligt vilken risker skall

vara "As Low As Reasonably Achievable"), en jämförelse av risker och nytta

samt jämförelse mellan olika handlingsalternativ (Vlek & Keren, 1991).

Ett exempel på kvantiñering av acceptabel risk återfinns i en Säkerhetspolicy för

omgivningen som utvecklats i Nederländerna under 1980-talet (Bento, 1989).

Denna kvantifiering omfattar både individuell och kollektiv risk. Utgångsvärdet

för att fastställa gränsen för acceptabel individuell risk har varit den normala

frekvensen av dödsfall med naturliga orsaker. Denna frekvens är lägst för 14 år

gamla flickor och är 1 på 10 000. Den största ökning av sannolikheten för

dödsfall som en ny verksamhet tillåts medföra är 1 % av denna "naturliga"

sannolikhet, d v 3 1 på en miljon. Denna gräns betraktas dock inte som "helt

acceptabel" utan åtgärder anses fortfarande önskvärda så länge sannolikheten

överstiger 1 på 100 miljoner. Beträffande kollektiv risk tillåts verksamheter som

innebär sannolikheten 1 på 100 000 per år för en olycka med maximalt 10

dödade personer. Gränsen för acceptabel risk ligger vid sannolikheten 1 på 10

miljoner per år vid konsekvensen maximalt 10 dödsfall. Större vikt tilldelas

konsekvenser som innebär många dödsfall vilket innebär att en konsekvens som

är n gånger större måste motsvaras av en sannolikhet som är n x n (dvs n?)

gånger mindre.
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På samma sätt som det kan föreligga skillnader mellan skattad och subjektiv risk

när det gäller storleken av olika risker, kan allmänhetens villighet att acceptera

risker skilja sig från experters/beslutsfattares bedömning av vad som utgör

acceptabel risk. En källa till sådana diskrepanser kan vara olika sätt att värdera

nyttan av en given verksamhet eller företeelse (Gardner & Gould, 1989). Försök

att beräkna nytta (liksom expertbedömningar) anger oftast nyttan i samhälls-

ekonomiska termer. Individers uppfattning av nytta är dock som regel betydligt

mera mångfasetterad och kan innefatta föreställningar om i vilken utsträckning

en given verksamhet/företeelse påverkar deras möjligheter att uppnå en rad s k

livsvärden (Lindberg, Gärling & Montgomery, 1989; Montgomery, Drottz,

Gärling, Persson &Waara, 1985; Rokeach, 1973). Till sådana livsvärden hör

exempelvis trygghet, nöje, komfort, gemenskap, god hälsa och välbefinnande.

Begreppet acceptabel risk används ibland synonymt med begreppet "säkerhet".

Det senare begreppet uppfattas dock ofta som om ingen risk alls föreligger vilket

mycket sällan torde vara fallet. Termen "acceptabel" har också en bibetydelse

som innebär någonting bra och borde kanske därför bytas ut mot "tolerabel"

(Fisher, 1991). Ett sätt att markera att man inte "accepterar" att människor

dödas eller skadas är naturligtvis att definiera den acceptabla risken som noll

vilket man exempelvis gjort inom British Rail (British Railways Board, 1991,

sid 5).

Ur den enskilda individens synvinkel är gränsen mellan storleken av en subjektiv

risk, värderingen av denna risk och graden av riskacceptans ofta oskarp. De

flesta torde dock vara mindre benägna att acceptera en påtvingad risk, från en

riskkälla till vilken man har en negativ attityd, än en (kanske betydligt större)

risk som man utsätter sig för frivilligt (Lindell & Sjöberg, 1989). Förutom

graden av frivillighet i exponeringen påverkas individens benägenhet att

acceptera risker även av vilken nytta han eller hon anser vara förknippad med

riskkällan. Det finns också en tydlig tendens att människor är mindre benägna

att acceptera risker som skapas genom kollektiva aktiviteter (t ex kärnkraft-

produktion eller tågtrafik) än de risker som är förknippade med individuella

handlingar (t ex bergsklättring eller bilkörning) (Sjöberg & Winroth, 1986). En

möjlig förklaring till att man tycks ha lättare att acceptera risker förknippade

med individuella aktiviteter kan vara att man upplever sig ha större personlig
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kontroll över dessa och därför överskattar sina möjligheter att undvika olyckor.

För denna tolkning talar en undersökning (Svenson, 1981) som visat att närmare

80 % av alla bilförare anser sig köra bättre än genomsnittet.

2.8 Riskkommunikation

Som framgått av tidigare avsnitt kan enskilda individer avvika från experter när

det gäller såväl uppskattning av riskers storlek, riskvärdering som acceptans av

risk. Dessa avvikelser kan i sin tur leda till agerande (debatter i massmedia,

protestlistor, demonstrationer, politiska utspel etc) som i vissa fall kan vara till

nackdel för den totala risknivån i samhället, genom att man tvingas använda

stora resurser till att reducera risker som redan är små (och därmed inte har råd

att reducera andra större risker). En viktig aspekt av hanteringen av risk har

därför att göra med hur allmänheten informeras beträffande olika risker.

Riskkommunikation kan ha flera ibland delvis motstridiga syften (Fisher, 1991;

Otway & Wynne, 1989). I somliga fall kan syftet vara att enbart informera om

risker utan att man försöker påverka attityder eller handlingssätt hos den som

mottar informationen. I andra fall däremot kan syftet vara att få mottagaren att

acceptera en viss risk och/eller att handla på ett speciellt sätt. Det kan många

gånger vara svårt att utforma budskapet på att sådant sätt att mottagarna får

tillräcklig information för att kunna skydda sig mot risker utan att man "oroar

dem i onödan ".

En kritik som riktats mot tillgängliga handböcker för riskkommunikation är att

de inte tar tillräcklig hänsyn till det sammanhang i vilket kommunikationen äger

rum (Otway & Wynne, 1989). Det är därför inte säkert att de råd som ges

fungerar på det sätt som är avsikten i samband med andra riskfyllda verksam-

heter/företeelser och/eller sociala sammanhang än det som handbokens författare

utgått från. Det är t ex möjligt att ett tillvägagångssätt som visat sig framgångs-

rikt i ett fall kan uppfattas som ett försök att manipulera, trivialisera risker och

mer eller mindre "framtvinga" acceptans i ett annat sammanhang.
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Forskning kring riskkommunikation har visat på ett antal omständigheter som

försvårar en effektiv information om risker (Johnson & Fisher, 1989). Exempel

på sådana omständigheter kan vara: 3) Subtila skillnader i hur man formulerar

informationen (t ex om den uttrycks verbalt eller i form av siffror, jfr Lindberg,

Gärling & Montgomery, 1991) kan ha stora effekter på människors riskupp-

fattning och beslut, b) Människor har svårt att handskas med (speciellt mycket

små) sannolikheter - de vill veta hur en risk kan påverka dem personligen, 0)

Olika individer kan skilja sig åt med avseende på hur de uppfattar en och samma

risk, d) Risker som involverar dramatiska eller särskilt fruktade dödsorsaker

tenderar att överskattas samt e) Förändringar av riskuppfattning/riskvärdering

till följd av information om en given risk tenderar att generaliseras till andra

näraliggande risker. Dessa omständigheter innebär att det knappast är möjligt att

formulera något allmängiltigt "recept" för hur riskkommunikation bör utformas,

utan att man ofta mäste söka unika lösningar beroende på sammanhanget och

syftet med kommunikationen.
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3 RISKANALYS - EN ÖVERSIKT

I detta kapitel ges en allmän översikt över de olika stegen i en riskanalys (se

Figur 4) samt diskuteras olika överväganden som behöver göras i varje steg. Det

bör dock påpekas att begreppet riskanalys ofta används för att beteckna endast

en mindre del av den process som avbildas i figuren, och att en analys som

omfattar samtliga avbildade steg ibland brukar kallas för säkerhetsanalys. Avsik-

ten med att inkludera samtliga steg som avbildas i Figur 4 i denna diskussion är

att kapitlet skall kunna ge en bred bakgrund till de analysmetoder och

analysexempel som presenteras i de följande kapitlen.

Även om de olika stegen i en riskanalys beskrivs sekvensiellt i detta kapitel så

innebär inte detta att de alltid utförs strikt i denna ordning, utan det kan finnas

återkopplingar mellan olika steg. Ett exempel på detta kan vara att ett försök att

skatta sannolikheten för en speciell händelse leder till att man uppmärksammar

orsaksfaktorer som inte finns med i den riskmodell som man tidigare utarbetat.

Det kan också hända att åtgärder för att reducera risker som vidtas under

analysens gång ändrar förutsättningarna för den fortsatta analysen. Det kan

således bli nödvändigt att emellanåt ta ett eller flera steg tillbaka för att

komplettera tidigare delar av analysen efterhand som analysarbetet fortskrider.

3.1 Beskrivning av analysobjektet

Det första steget i en riskanalys innebär att man så noggrant som möjligt

avgränsa: och beskriver den verksamhet eller företeelse som skall analyseras.

Omfattningen av detta steg kan vara mycket varierande för olika typer av

analysobjekt beroende på t ex verksamhetens omfattning och komplexitet samt

hur mycket relevant kunskap som finns tillgänglig. Olika analysobjekt skiljer sig

också åt med avseende på i vilken utsträckning de påverkar och påverkas av sin

omgivning. Som regel gäller att ju större denna påverkan är desto mera

omfattande arbete krävs för att avgränsa och beskriva analysobjektet. Många

verksamheter/företeelser inom järnvägssektorn torde kunna betraktas som

"öppna system" i den meningen att de i betydande utsträckning kan påverka och

påverkas av omgivningsfaktorer (jfr Stjernman, 1991).
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3.2 Identifikation av riskkällor

Identifikation av riskkällor utgör ett mycket viktigt inslag i riskanalysen, efter-

som det fortsatta analysarbetet bygger på detta steg. Om någon betydelsefull

riskkälla förbises, kommer detta att innebära att den totala risken underskattas. I

praktiken är det dock omöjligt att inkludera samtliga tänkbara riskkällor. Detta

beror dels på att kunskapen om analysobjektet och de risker som kan vara

förknippade med det aldrig är fullständig, och dels på att ett alltför stort antal

riskkällor gör analysen svårhanterlig (Rowe, 1977). Det finns åtminstone två

anledningar till att det inte går att ha fullständig kunskap om alla tänkbara

riskkällor. För det första befinner sig analysobjektet och/eller dess omvärld i

ständig utveckling/förändring, vilket innebär att en del riskkällor inte är

konstanta över tid. För det andra gäller dessutom, speciellt för relativt nya

verksamheter och företeelser, att många (för att inte säga de flesta) potentiella

riskkällor ännu inte har manifesterat sig i form av direkt påvisbara händelser

eller konsekvenser.

Även om kunskapen om potentiella riskkällor med nödvändighet är ofullständig,

fyller detta steg i riskanalysen ändå flera viktiga funktioner. En sådan funktion

är att systematisera den befintliga kunskapen om vilka risker som är förknippade

med analysobjektet och att peka på eventuella luckor i denna kunskap. Det är

också möjligt att vissa av de riskkällor som identifieras i detta steg är så lätta att

eliminera att beslut om att åtgärda dem kan tas omedelbart, vilket i så fall

förenklar den vidare analysen.

Expertkunskaper om analysobjektet är oftast en nödvändig förutsättning för

framgångsrik identifikation av riskkällor. I många fall är det dock inte tillräck-

ligt att enbart ha god kunskap om själva analysobjektet, eftersom risker även kan

uppstå eller påverkas genom externa faktorers inverkan. Sakkunskaper i ämnen

som biologi, fysik, kemi, geologi mm kan ge värdefulla bidrag till detta steg av

riskanalysen. I vissa fall kan det även vara motiverat att lägga t ex juridiska,

ekonomiska och/eller sociologiska aspekter på olika riskkällor för att avgöra om

de bör tas med i den fortsatta analysen. I många verksamheter som kan vara

aktuella för en riskanalys utgör "den mänskliga faktorn" en viktig, för att inte
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säga dominerande, riskkälla, vilket gör att beteendevetenskaplig kompetens ofta

behöver vara representerad i detta steg av riskanalysen.

3.3 Specifikation av riskmodell

Efter det att ett antal riskkällor identifierats, utgörs nästa steg i analysen av ett

försök att specificera under vilka omständigheter och på vilka sätt de olika

riskkällorna kan leda till negativa konsekvenser (antingen direkt, t ex genom att

en verksamhet påverkar miljön negativt, eller genom att orsaka händelser/olyck-

or som i sin tur har negativa konsekvenser). Detta steg omfattar dessutom en

analys av vilka de tänkbara negativa konsekvenserna är (antal dödade/skadade

människor, materiella skador, miljöpåverkan, etc.). Syftet är att bygga upp en

kausal (orsaks-) modell av hur olika negativa konsekvenser kan uppstå i

samband med den verksamhet som analyseras (begreppet "modell" skall således

i detta sammanhang förstås som en avbildning av olika orsaks-/händelseförlopp

och inte i betydelsen matematisk modell).

En riskmodell innebär alltid en (i vissa fall mycket grov) förenkling jämfört med

verkligheten, vilket dock inte betyder att sådana modeller är oanvändbara så

länge man är medveten om att det kan finnas viktiga orsakssamband som inte

kunnat avbildas (eller samband som kan ha avbildats felaktigt) i modellen.

Arbetet med att ta fram en riskmodell för ett givet analysobjekt kan fylla en

viktig funktion genom att peka på kunskapsluckor och därigenom utgöra under-

lag för beslut om forskningsinsatser/faktainsamling som kan behövas som ett led

i analysarbetet. Riskmodellen kan även innehålla orsakssamband som är så lätta

att påverka att de kan åtgärdas omedelbart vilket innebär en förenkling av såväl

modellen som det fortsatta analysarbetet. i

3.4 Skattning av sannolikheter och konsekvenser

De steg i riskanalysen som behandlats hittills är alla av kvalitativ natur såtillvida

att de i sig inte innebär något försök att kvantiñera vare sig olika riskkällors

betydelse, styrkan i olika orsakssamband eller storleken av olika negativa
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konsekvenser. Nästa steg i analysen är dock kvantitativt och innebär en skattning

av sannolikheten för de olika (orsaks-) händelseförlopp som ingår i riskmodellen

samt av de sannolika konsekvensernas storlek (se avsnitt 2.2 - 2.4).

3.5 Riskskattning

Givet en fullständig och korrekt riskmodell samt realistiska skattningar av

sannolikheter och konsekvenser i en sådan modell kan det synas vara tämligen

enkelt att beräkna den totala risken i det system som analyseras. Den diskussion

som förts hittills i denna rapport antyder dock att det oftast inte är fullt så enkelt

att komma fram till en adekvat riskskattning.

Som redan antytts är det ofta orealistiskt att anta att den riskmodell man kommer

fram till kan göra anspråk på fullständighet och korrekthet. Medan en ofull-

ständig riskmodell kommer att leda till en underskattning av dentotala risken,

kan felaktigheter i modellen leda till antingen över- eller underskattning av

denna risk. För att avgöra vilka effekter som felaktigt avbildade orsakskedjor i

en riskmodell kan ha behöver man göra en känslighetsanalys där man systema-

tiskt prövar olika tänkbara varianter av riskmodellen för att se i vilken utsträck-

ning dessa variationer påverkar den slutliga riskskattningen.

Känslighetsanalys kan även användasför att undersöka vilka effekter som

osäkerhet förknippad med skattningar av sannolikheter och konsekvenser i

riskmodellen kan ha på skattningen av den totala risken. Genom att systematiskt

pröva flera olika nivåer på ett osäkert sannolikhetsvärde (exempelvis 1000

gånger högre och/eller 100 gånger lägre än den sannolikhet man tidigare bedömt

som den mest troliga) kan man avgöra vilken betydelse denna osäkerhet har för

det slutliga resultatet. Visar sig denna betydelse vara stor kan det finnas anled-

ning att vidta åtgärder för att öka kunskapen om sannolikhetens storlek genom

ytterligare faktajnsamling. Även när det gäller konsekvensernas art och storlek

kan det vara befogat att använda sig av ett antal olika värderings-/jämförelse-

grunder för att visa vilka effekter som alternativa sätt att se på olika typer av

konsekvenser får när det gäller skattningen av total risk.
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I den mån som olika länkar i en orsaks-/händelsekedja i riskmodellen är obero-

ende av varandra vållar det inget större problem att kombinera sannolikheterna

för dem så att man erhåller en sannolikhet för kedjan i dess helhet. Ofta

förekommer dock mer eller mindre komplicerade beroenden mellan olika

orsaksfaktorer i modellen, vilket kan göra det svårare att kombinera sanno-

likheterna på ett adekvat sätt. Antag t ex att man känner ett antal tänkbara

faktorer som var för sig utgör en tillräcklig orsak till att en viss typ av olycka

inträffar, och att man kan uppskatta någorlunda säkert sannolikheten för var och

en av dessa orsaker. Om orsakerna är helt oberoende av varandra behöver man

bara lägga ihop sannolikheterna för att de olika orsakerna skall uppträda (och

dra ifrån sannolikheten för att två eller flera orsaker uppträder samtidigt, vilket

också är lätt givet att orsakerna är oberoende) för att erhålla sannolikheten för

en olycka. Tenderar däremot orsakerna att vara beroende av varandra så att de

uppträder tillsammans på ett icke slumpmässigt sätt räcker dock inte dessa enkla

beräkningar, utan då krävs dessutom en modell för hur de olika orsaksfaktorerna

samvarierar.

Den riskskattning som man kommer fram till i en riskanalys är knappast möjlig

att validera i strikt mening annat än i efterhand (i de fall risken skattas som

mycket liten krävs dessutom en mycket lång observationsperiod). Ett alternativ

till en sådan strikt validering skulle möjligen kunna vara att se i vad mån olika

oberoende experter och analytiker kommer fram till likartade riskskattningar.

Det är dock inte möjligt att utan vidare betrakta en riskskattning som visar sig

vara rimlig (eller som det råder stor enighet omkring) som en validering av den

riskmodell som använts för att komma fram till skattningen. Detta hänger

samman med att det kan finnas ett stort antal olika modeller som leder fram till

samma totala riskskattning, och att de flesta av dem (eller t o m alla) kan ha

kommit fram till "rätt svar men på fel grunder". En sådan felaktig modell

kommer dock sannolikt att "avslöjas" när förändringar inträffar i analysobjektet

eller dess omvärld, och det visar sig att dessa förändringar inte påverkar risken

på det sätt som modellen förutspår.

Skattningen av den totala risk som är förknippad med analysobjektet utgör en

mycket viktig beslutspunkt i riskanalysen. Redan en preliminär värdering av den

skattade risken kan ge vid handen att risken är oacceptabelt hög och att den
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verksamhet som analyseras därför inte bör fortsätta (eller igångsättas) i den form

som den har (eller planerats ha). Om beslutet går i denna riktning innebär detta

att analysobjektet överges i sin hittillsvarande form och att man söker efter andra

sätt att fullgöra de funktioner som analysobjektet varit avsett att ha. Dessa

alternativa lösningar kommer då att kunna utgöra analysobjekt i nya riskanaly-

SCI' .

Ett annat tänkbart utfall av värderingen av den risk som skattats vara förknippad

med analysobjektet kan vara att risken uppfattas som acceptabel (eller kanske

snarare tolerabel) eller "försumbar", och att den därför inte behöver reduceras

ytterligare. I detta fall kan riskkommunikation spela en viktig roll när det gäller

att få omvärlden att acceptera den riskskattning och riskvärdering man kommit

fram till i analysen. Ett annat syfte som riskkommunikation kan ha i detta

sammanhang är att informera de personer som är exponerade för risk, så att de

kan bete sig på ett sätt som minimerar den individuella risken.

Mellan dessa två exempel på beslut som kan fattas utifrån den totala risk-

skattning man kommer fram till i riskanalysen ligger det kanske vanligaste

fallet, när den skattade risken varken är tillräckligt stor för att motivera ett

direkt förkastande av analysobjektet eller tillräckligt liten för att kunna betraktas

som helt acceptabel. I detta fall kan det beslut som fattas innebära att

analysobjektet betraktas som acceptabelt under förutsättning att en riskminskning

av en given storlek kan åstadkommas. För att på ett kostnadseffektivt sätt erhålla

denna riskreduktion krävs då som regel en fortsatt analys.

3.6 Identifikation av sätt att reducera risk

Givet att man i föregående steg av analysen funnit att den risk som är

förknippad med analysobjektet behöver reduceras, kan man i princip vidta två

olika typer av åtgärder inriktade mot riskbegreppets sannolikhets- respektive

konsekvenskomponent. Den förstnämnda typen av åtgärder utgår från den

riskmodell som specificerats i ett tidigare steg i analysen och syftar till att bryta

orsaks-/händelsekedjor som ingår i modellen för att därigenom minska sannolik-

heten att händelser med negativa konsekvenser inträffar (införande av ett ATC-
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system för att minska sannolikheten för sammanstötningar utgör ett exempel på

denna typ av åtgärd). Den andra typen av åtgärder utgår också från den

riskmodell som använts i analysen men syftar till att reducera konsekvensemas

omfattning, gi_v_e_t att olika händelser i modellen redan inträffat (översyn av

larmrutiner för att möjliggöra snabbare räddningsinsatser vid en inträffad olycka

skulle t ex kunna vara en sådan åtgärd).

Identifikationen av rimliga riskreducerande åtgärder kompliceras av att olika

typer av åtgärder kan vara befogade beroende på om en given riskskattning upp-

kommer genom kombination av små sannolikheter och stora konsekvenser eller

tvärtom (Lindell & Sjöberg, 1989; Persson, 1991). När en riskskattning baseras

på relativt sett höga sannolikheter (hög frekvens av negativa konsekvenser),

kommer konsekvenserna under en given tidsperiod att ligga nära sitt förväntade

värde (eller väntevärde). Detta gäller t ex för det årliga antalet vägtrafikolyckor.

I sådana fall kan det vara befogat att dimensionera samhällets räddningsbered-

skap utifrån de förväntade ärliga konsekvenser som man kommer fram till i en

riskanalys, eftersom denna beredskap då kommer att behöva tas i anspråk i

ungefär samma omfattning varje år. För händelser med mycket låg sannolikhet

men mycket allvarliga konsekvenser går det dock inte att använda de förväntade

årliga konsekvenserna på samma sätt för att fatta beslut om vilka åtgärder som

bör vidtas. Antag t ex att en sådan olycka förväntas inträffa en gång på 100 år

och då kräva 1000 offer. Detta innebär att väntevärdet för det årliga antalet offer

är 10. För ett givet år finns dock bara två möjliga utfall - antingen inträffar en

sådan olycka eller också gör den det inte. En beredskap att ta hand om 10 offer

kommer därför att medföra kostnader "till ingen nytta" under 99 år av 100 och

' när olyckan inträffar kommer den att vara helt otillräcklig. Att öka beredskapen

till en nivå där man ständigt har kapacitet att ta hand om samtliga offer för en

sådan olycka torde i de flesta fall visa sig vara orimligt kostnadskrävande, varför

det i många fall torde vara motiverat att istället satsa på åtgärder för att

ytterligare reducera sannOlikheten för att olyckan skall inträffa.
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3.7 Uppskattning av kostnader för att reducera risk

I detta steg av analysen görs en uppskattning av hur mycket de åtgärder man

kommit fram till i föregående steg kostar att genomföra. Vid denna kostnads-

beräkning måste hänsyn tas till direkta investeringskostnader för olika typer av

åtgärder, drifts- och underhållskostnader samt olika typer av indirekta kostnader

som kan uppstå som en följd av en viss åtgärd. Till indirekta kostnader kan

exempelvis räknas estetiska nackdelar i landskapet/stadsbilden, underutnyttjande

av olika typer av resurser samt den försämring av analysobjektets funktion som i

vissa fall kan bli följden av åtgärder som syftar till att reducera risker. Sådana

kostnader torde åtminstone i vissa fall vara svåra att värdera i ekonomiska

termer men bör naturligtvis ändå tas i beaktande vid bedömningen av olika

åtgärder.

3.8 Kostnads- /nyttoanalys

Efter det att de två närmast föregående stegen i analysen resulterat i ett antal

tänkbara riskreducerande åtgärder och en uppskattning av kostnaderna för dessa,

är nästa uppgift att välja vilka åtgärder som faktiskt skall genomföras samt i

vilken ordning olika åtgärder skall vidtas. Situationen kan i viss mån liknas vid

när man köper en försäkring, såtillvida att valet står mellan att acceptera en

säker förlust (kostnaden för en åtgärd) eller att riskera (oftast större) möjliga

förluster i form av negativa konsekvenser av den typ som diskuterats i avsnitt

2.3.

Givet en variation i kostnad för olika åtgärder, och en variation i dessa åtgärders

förväntade effekter, får man oftast ett samband mellan kostnad och risk-

minskning som innebär att risken kan reduceras till en viss gräns för en relativt

blygsam kostnad, men att marginalkostnadema för ytterligare riskreduktion

stiger avsevärt. Som redan antytts i tidigare avsnitt kan vissa åtgärder vara så

uppenbart behövliga och enkla/billiga att beslut om genomförande kan tas redan

på ett tidigt stadium i riskanalysen. Samtidigt kan andra åtgärder vara så

kostsamma och/eller ha så tveksamma effekter att de troligen kan uteslutas utan

någon mera ingående analys. För de åtgärder som befinner sig mellan dessa två
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ytterligheter kan kostnads- /nyttoanalys utgöra ett värdefullt beslutshjälpmedel

(se t ex Rowe, 1977; Banverket, 1990).

Enligt Rowe (1977) kan kostnads-/nyttoanalysen ses som ett verktyg för att

tydliggöra och öka kunskapen om de parametrar som beslutsfattaren har att ta

hänsyn till. Av central betydelse för resultatet av en kostnads-/nyttoanalys är

värderingen av de risker som är förknippade med de ätgärdsaltemativ som

jämförs. Eftersom denna värdering sällan är helt okontroversiell (jfr avsnitt

2.6), är det viktigt att inte använda analysresultatet okritiskt. Ett ytterligare skäl

att behandla resultatet av analysen med viss försiktighet är den osäkerhet som

ofta kan vara förknippad med skattningarna av såväl risker som kostnader.

Kostnads-/nyttoanalys av olika riskreducerande åtgärder kan knappast heller

användas utan att man tar hänsyn till det resonemang angående acceptabel risk

som fördes i avsnitt 2.7. I de fall då risknivån fortfarande överstiger vad som

kan betraktas som acceptabelt efter det att alla "lönsamma" åtgärder för att

reducera riskerna vidtagits kan det vara nödvändigt att vidta även ett antal

åtgärder för vilka värdet av den förväntade riskminskningen understiger åtgärds-

kostnaden. Sådana åtgärder kan fortfarande vara (samhälls)ekonomiskt motive-

rade, eftersom alternativet skulle kunna vara att en verksamhet med betydande

nyttoeffekter måste läggas ned (eller inte kan igångsättas). Uppnåendet av en

acceptabel risknivä kan dock inte betraktas som en generell indikation på att

kostnads-/nyttoanalysen bör avbrytas, eftersom det ibland kan finnas ytterligare

riskreducerande åtgärder som är ekonomiskt motiverade utifrån värdet av den

ytterligare riskminskning som kan vara möjlig.

3.9 Dokumentation

Även om den har avbildats som ett separat sista steg i Figur 4 ovan bör

dokumentationen av enriskanalys självfallet göras kontinuerligt under arbetets

gång. Förutom de olika stegen i själva riskanalysen bör dokumentationen även

omfatta de olika åtgärder som vidtagits i syfte att reducera risker under

analysens genomförande. Syftet med dokumentationen är i första hand att

tydliggöra, systematisera, och presentera: a) Befintlig kunskap beträffande risker
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i samband med analysobjektet och dess samspel med omvärlden, b) Antaganden

och metoder som använts i analysen för att skatta risker och effekter av

riskreducerande åtgärder samt för att beräkna kostnader för de senare, 0)

Kriterier som använts för riskvärdering samt d) Åtgärder som vidtagits och/eller

kommer att vidtas för att reducera risker.

En så fullständig dokumentation som möjligt av analysen innebär flera fördelar.

För det första underlättas de revideringar av analysen som med tiden kan bli

nödvändiga till följd av utveckling/förändringar beträffande analysobjektet

och/eller dess omgivning. Utan en adekvat dokumentation kan sådana föränd-

ringar leda till att man tvingas göra om hela analysen från början. Vidare

innebär dokumentationen att de olika stegen i analysen kan göras tillgängliga för

externa experter/bedömare vilket kan vara viktigt i de fall man vill dra nytta av

specifik sakkunskap utanför den egna organisationen. Att låta utomstående

bedömare ta del av dokumentationen kan också vara ett sätt att försäkra sig om

att de antaganden och metoder man använt sig av i analysen betraktas som

' rimliga/tillförlitliga även av oberoende expertis. Ytterligare en fördel man kan

vinna om dokumentationen håller hög kvalitet är att den kan tjäna som underlag

för riskkommunikation (se avsnitt 2.8) gentemot såväl allmänheten som olika

myndigheter. I själva verket torde en utförlig dokumentation av genomförda

riskanalyser vara ett starkt krav från de myndigheter som har ett tillsynsansvar

beträffande olika säkerhetsaspekter i verksamheten.
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RISKANALYSMETODER

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:

8)

b)

girovanalys eller detaljanalys. För vissa frågeställningar kan det vara

tillräckligt att arbeta med tämligen grova risk- och orsakskategorier medan

det i andra fall kan krävas betydligt mera detaljerade analyser på kompo-

nentnivå.

Kvantitativ eller kvalitativ analys. Alla riskanalysmetoder innehåller bety-

dande 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 sannolikheter och konsekvenser.

Kvantitativa analysmetoder brukar ofta kallas för FRA, PSA (Probabilistic

Risk/Safety Analysis) eller QRA (Quantitative Risk Analysis).

Induktiv 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 tekni-

ken (se Tabell 1).
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Tabell 1. Exempelpå riskanalysmetoder.1

 

Analysobj ekt/Metod Kommentar

 

Tekniska system

Felträdsanalys

Händelseträdsanalys

Feleffektsanalys

HAZOP

MCA

Organisatoriska förhållanden

MORT och SMORT

Administrativ säkerhets-

granskning

Mänsklig tillförlitlighet

Arbetssäkerhetsanalys

Felhandlingsanalys

Operatörsanalys

Analys av orsaker till en given händelse(Fault
Tree Analysis - FTA)

Analys av alternativa konsekvenser av en given

händelse (Event Tree Analysis -ETA)

Analys av "riskabla" komponentfel (Failure
Modes and Effects Analysis - FMEA)

Analys av möjliga risker/ störningar i process-

anläggning (HAZard and OPerability study)

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

Organisationskrav jämförs med aktuell organi-

sation (Management Oversight and Risk Tree)

Organisatoriska förhållanden poängbedöms

enligt ett uppgjort formulär

Analys av farliga förhållanden i arbetsuppgift

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

Analys av människans benägenhet till felhand-
lingar vid viss arbetsuppgift (Human Reliability
Analysis - HRA)

 

1 Huvudsakligen efter Evenéus, 1991
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I tabellen ges även några exempel på metoder som kan hänföras till de tre olika

huvudtypema. Tabellen innehåller mycket kortfattade kommentarer till dessa

metoder och kompletteras därför i detta kapitel med en något utförligare

beskrivning av några av metoderna. Vidare behandlas ett par metoder för att

analysera händelseförlopp med avseende på samspelet mellan tekniska,

organisatoriska och mänskliga olycksorsaker. Kapitlet avslutas med en kortfattad

diskussion av användningen av datorstödda riskanalyser.

4.1 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 enolycka eller en

allvarlig incident) och försöker finna 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. Dia-

grammet 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 händelseförloppet 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. Felträds-

analys kan användas antingen kvalitativt eller kvantitativt (det senare naturligtvis

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 5 och 6 i 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 hän-

delsen. 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 följd-

konsekvenser) eller också inträffar den inte utan händelseförloppet avbryts. En

annan skillnad är att det ofta finns en tydligare tidsdimension i ett händelseträd
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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 5 på nästa

sida illustrerar skillnaden mellan en (mycket förenklad) felträdsanalys respektive

händelseträdsanalys för en och samma händelse. Eftersom de två typerna av

analys omfattar olika delar av det förlopp som leder fram till negativa konsek-

venser, kan båda metoderna mycket väl användas i en och samma riskanalys.

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

trädsanalys. FMEA används dock huvudsakligen för att studera möjliga effekter

av fel på teknisk komponentnivå medan händelseträdsanalys oftast används när

det är fråga om mera komplexa system.

4.2 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:

APJ 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
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Figur 5. Exempel på feltra'd och händelseträd (mycket förenklade och ofull-

ständiga) för händelsen "urspåring av tåg medförande tankvagnar".
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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

utförligare beskrivning). För detaljer beträffande de Övriga metoderna hänvisas

till Humphreys (1988).

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

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

1)

2)

3)

4)

5)

6)

7)

8)

En beskrivning av analysobjektet (den verksamhet som är förenad med

risk) omfattande såväl dess målsättningar som funktionssätt.

En studie av eventuella tidigare riskanalyser (av samma eller liknande

analysobjekt) för att finna topphändelser där "den mänskliga faktorn" kan

vara en viktig bidragande orsak.

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

deluppgifter. I detta steg specificeras även vilken utrustning och vilka

arbetsmoment 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 konsek-

venser.

För varje deluppgift konstrueras ett händelseträd där varje förgrening

representerar 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 sannolik-

heterna.

Beroenden mellan olika arbetsmoment (t ex om ett fel i ett moment

påverkar sannolikheten för ett fel även i nästa moment) uppskattas och

används när den totala felsannolikheten beräknas.
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9) Sannolikheten för felfri och felaktig prestation beräknas.

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

till några betydelsefulla konsekvenser uppskattas och används för att

modifiera sannolikhetema i föregående steg.

11) En känslighetsanalys genomförs om den bedöms vara befogad.

12) Resultatet från analysen används som ingångsvärden i felträdsanalys.

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

olika grenarna i händelseträden (och de efterföljande modifieringarna av dessa

sannolikheter) 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 mot-

svaras av reliabla och valida mått på felbenägenhet i de olika arbetsmoment som

analyseras.

4.3 Analys av samspelet människa-teknik-organisation

Den typ av analysmetoder som behandlades i föregående avsnitt kan sägas

betrakta människan ungefär på samma sätt som om det gällde en teknisk kompo-

nent 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-Teknik-Organisation) är en metod som används bl a för

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

att analysera tågolyckan i Sköldinge 1990 (Jacobsson, 1991). Denna analys-

metod består av fyra olika delar:
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l) Händelseanalys. Ett händelseförlopp (en incident eller olycka, tänkt eller

verklig) 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) Qrgsanalys. För de olika delhändelserna 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) Barriäranalys. Denna analys syftar till att granska de skyddsbarriärer

(mänskliga, 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.

En annan metod som också betraktar olyckor/incidenter som resultatet av ett

händelseförlopp 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 ABB-analys

(Accident Evolution and Barrier Function) (Svenson, 1991). Även denna metod

har tillämpats på incidenter vid svenska kärnkraftverk.

ABB-analys utförs med hjälp av ett diagram av den typ som avbildas i Figur 6

på nästa sida. Analysen omfattar sju olika steg:

1) En beskrivning eller utredning av händelsen studeras.

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

den typ som visas i Figur 6.
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Figur 6. Flödesdiagram som illustrerar en ABB-analys. (Efter Svenson, 1991).

(Rektanglarna indikerar olika typer av fel/störningar medan pilarna

visar händelseförloppets utveckling. Siffrorna står för olika barriär-

funktioner som skulle kunna hejda den fortsatta händelseutveck-

lingen.)
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3) Tidigare fel som lett fram till det först lokaliserade felet identifieras och

förs in i diagrammet, liksom verkliga eller hypotetiska fel längre fram i

händelseförloppets utveckling mot en olycka.

4) 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.

5) Varje barriärfunktion analyseras med avseende på dess styrka, och even-

tuella svagheter identifieras.

6) Egenskaper hos det tekniska systemet och det mänskliga/organisatoriska

systemet som kan påverka styrkan i barriärfunktionerna identifieras.

7) Slutligen ingår en analys av möjliga konsekvenser (om händelseförloppet

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

möjliga säkerhetshöjande åtgärder (dvsåtgärder för. att stärka eller

komplettera existerande barriärfunktioner).

Både 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 data-

mängder finns för att man skall kunna använda den senare typen av metoder.

4.4 Datorstödda riskanalyser

Användningen av datorer som hjälpmedel vid riskanalyser har gjort det möjligt

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

naturligtvis en tillgång när det gäller att konstruera och analysera komplicerade

och verklighetstrogna riskmodeller. Samtidigt kan dock överskådligheten mins-

ka, och det blir svårare för användaren att kontrollera att programmet "räknar

rätt". Det stora utbudet av "användarvänlig" programvara med menyer, fönster-

hantering, dialogmöjligheter, mm kan också innebära en ökad fara för att data,
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modeller och metoder används för situationer utanför deras egentliga tillämp-

ningsområde av mindre erfarna analytiker.

Oavsett hur sofistikerade 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

frammarsch 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 tillämp-

ningsområden.

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 riskanalys-

arbetet. 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, modell-

speciñkation, identifikation av riskreducerande åtgärder mm).

Utbudet av programvara för riskanalyser är stort, och nya produkter introduce-

ras i snabb takt samtidigt som gamla försvinner. I ,Bilaga 2 i denna rapport ges

en översiktlig presentation av några programvaror som för närvarande finns på

marknaden. Varje sådan översikt kommer dock snart att förlora sin aktualitet,

varför den som vill hålla sig å jourmed utvecklingen på detta område själv

måste bevaka marknaden. En bra informationskälla i detta sammanhang är

tidskriften "Risk Analysis" som brukar innehålla presentationer/recensioner av

nya programvaror för riskanalyser.
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5 RISKANALYSEXEMPEL FRÅN VÄGTRAFIKOMRÅDET

En stor del av programvaruutbudet för datorstödda riskanalyser är inriktat mot

risker inom processindustrin och då framförallt den kemiska industrin (se Bilaga

2). Eftersom utbudet av programvara kan förväntas avspegla en efterfrägesitua-

tion, skulle detta kunna tyda på att riskanalyser är vanligast förekommande 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 utvecklas internt inom företagen.

Järnvägssektorns behov av riskanalyser och metoder för att genomföra sådana

analyser kan förväntas skilja sig i väsentliga avseenden från vad som förekom-

mer inom exempelvis kemisk industri. Den kanske viktigaste skillnaden mellan

en tillverknings- eller processindustri och ett transportsystem av den typ som

järnvägen utgör är att verksamheten i det första fallet vanligen är betydligt

lättare att avgränsa och att riskbilden för det mesta är avsevärt mera väldefinie-

rad. En kemisk fabrik är exempelvis lokaliserad till en bestämd plats, riskkällan

är avskärmad frän yttre inflytanden (innesluten i en fabriksbyggnad) och de

risker som kan vara aktuella för en analys är i regel förknippade med ett

begränsat antal kemiska ämnen med någorlunda välkända egenskaper. I motsats

till detta kännetecknas järnvägstraflken 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

Detta innebär att det inom transportsektorn finns en rumslig och tidsmässig

dynamik som försvårar såväl sannolikhetsskattning som bestämning av konsek-

venser (Stjernman, 1991).

De skillnader mellan en stationär produktionsanläggning och ett transportsystem

som berörts ovan gör att exempel på genomförda riskanalyser vid den först-

nämnda typen av anläggningar kan förväntas ha endast begränsad relevans för

järnvägssektorn. De analysexempel som presenteras i detta kapitel och det
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närmast följande är därför hämtade från trañthransportområdet. Urvalet av

exempel har vidare begränsats till väg- och järnvägsområdet. Eftersom det i

båda fallen är fråga om markbundna transporter, bör analyser av olika typer av

risker inom det ena av dessa områden vara relevanta även för det andra

(speciellt vad gäller yrkesmässig trafik inom vägområdet). Exempel från flyg

och sjöfart kan naturligtvis också vara relevanta, inte minst när det gäller risker

förknippade med samspelet mellan människa-teknik-organisation, men analys-

exempel från dessa områden har inte varit möjliga att ta fram inom ramen för

detta projekt.

Urvalet av analysexempel från vägtrafikområdet i detta kapitel 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 förefaller 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 bevakar för att de inte skall komma till allmänhetens eller konkurrentemas

kännedom).

De analysexempel som redovisas och kommenteras i kapitlet 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.
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5.1 Analyser av risker i samband med fordon/infrastruktur

I detta avsnitt ges tre exempel påriskanalyser som genomförts under 1980-talet.

Dessa analyser avser a) ett stålradialdäck för personbilar, b) ett system för

automatisk hastighetsreglering (en s k farthållare) samt 0) en flyttbar betongbar-

riär som används för att separera trañkströmmar i samband med s k reversibla

körfält. Vidare återges nägra allmänna argument för användning avriskanalyser

i infrastruktursammanhang när det gäller vägtrafiken.

5.1.1 Riskanalys av stålradialdäck

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

samband med att däckstillverkaren Firestone i början av är 1979 i USA

äterkallade en speciell typ av stälradialdäck (Firestone 500) till följd av negativ

publicitet i massmedia.

Detta analysexempel har inte stora likheter med den referensram som tidigare

beskrivits i kapitel 3, 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 orsaks-

beskrivning), 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 0) 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 är efter det att återkallandet redan skett och

visade i själva verket att beslutet att återkalla däcket knappast var befogat ur

säkerhetssynpunkt).
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I rapporten från analysen (McCarthy, 1980) konstateras inledningsvis att for-

donsfel 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 omgiv-

ningsfaktorer 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 däckens

konstruktion, och att de allra flesta "däcksrelaterade" olyckorna istället hänger

samman med felaktig användning (körning med för litet mönsterdjup eller

felaktigt lufttryck).

Som bakgrund till analysen redovisas även andelen däcksrelaterade olyckor för

bilar som varit mindre än ett är 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 årsmodellema 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 åter-

kallade 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),
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5.1.2 Riskanalys av farthällare

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 Trafiksäkerhetsverket. Bakgrunden till beställningen av analysen är

rapporter, främst från USA, om att det förekommit fall där bilar utrustade med

farthällare "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 analysexemplet inte någon kvantitativ riskskattning, vilket naturligtvis

också skulle utgöra värdefull information för exempelvis en tillständsbeviljande

myndighet.

Den aktuella farthällaren är av elektrisk/pneumatisk typ. Felfunktioner kan 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) Farthällaren kopplas

ej ur trots bromsning och b) Farthällaren ger obefogat gaspådrag (aktiveras oav-

siktligt). 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 hastighet) som kan vara
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betydelsefulla, speciellt när det gäller uppkomsten av den andra topphändelsen.

En teoretisk feleffektsanalys av farthällarens 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)

bekräftade 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 farthällaren ingår i analysen. Detta innebär att eventuella

risker som kan uppstå i samspelet mellan människan (bilföraren) och tekniken ej

har beaktats. Från tillverkarhäll framhålls att farthållaren tillåter föraren en kon-

centrerad och inte så tröttande körning över långa sträckor och därigenom utgör

en väsentlig faktori den aktiva säkerheten. Ur beteendevetenskaplig synvinkel

är det dock långt ifrån säkert att farthällaren verkligen har denna säkerhets-

höjande 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 hastighets-

anpassningen 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 farthällaren gör körningen mera enformig så att förarens uppmärksamhets-

nivä 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 riskanalysexemplet.

5.1.3 Riskanalys av en flyttbar betongbarriär

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 genom-

fartsled 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
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mellan de två exemplen är dock att medan det förra exemplet försökte kartlägga

möjliga orsaker till en felfunktion försöker man i detta exempel skatta frek-

vensen 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 körriktningama 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 special-

byggt 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 kolli-

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

långt barriären förflyttas i sidled vid en påkörning. Den senare riskfaktorn

bestäms i sin tur av det påkörande fordonets vikt och hastighet samt av den

vinkel från vilken fordonet träffar barriären (denna vinkel 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 trafikflödet under dessa

7 timmar var så stor att separata analyser gjordes för varje timme. Detta gjorde

att man fick ett stort antal olika kategorier (7 timmar x 7körfält 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 (Supercalc 4). Som underlag för att beräkna barriärens förflyttning i
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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 påkömingar 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.

5.1.4 Riskanalyser och väginfrastruktur

Vid en konferens som anordnades gemensamt av VTI och det amerikanska

Transportation 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.

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 trafiksäkerhet vid anläggandet av nya vägar (och

för att jämföra olika alternativa vägsträckningar).
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Olycksdata ansågs (trots att olyckor är betydligt mera frekventa inom vägtrafi-

ken än inom järnvägstraflken) 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/trafikmiljö, fordonsspecialister samt

psykologer/ medicinare och omfatta såväl ergonomiska, fordonsdynamiska som

beteendevetenskapliga aspekter.

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

gäller att identifiera svaga punkter (ur trafiksäkerhetssynpunkt) 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.

5.2 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 vägtrafik skall vara möjlig). Risker förenade med

transporter av farligt gods kan ses ur åtminstone tre olika perspektiv (Rowe,

1983):

a) Transportföretagets 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
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genomföra en transport på det sätt som planerats kommer i konflikt med

kraven på säkerhet.

b) Myndighetsperspektivet. 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.

0) Det lokala perspektivet. När olyckor inträffar ligger ansvaret för att und-

sätta de drabbade och att så långt möjligt begränsa olyckskonsekvenserna

oftast på lokal nivå. Ur lokal synvinkel kan en olycka med farligt gods

ibland anta katastrofala proportioner, även om den i ett nationellt samman-

hang bara utgör ytterligare en siffra i statistiken.

Hanteringen av risker förenade med transporter av farligt gods omfattar åtmin-

stone tre olika aspekter: 1) 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 s k

riskindex (t ex 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, trafik-

regleringar och/eller val av alternativa transportvägar/transportmedel. Åtgärder

för att begränsa olyckskonsekvenser omfattar 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) transport-
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delsträcka samt transportsätt. Dessa skattningar skulle bygga på ett antal sanno-

likheter 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 skattningarna summeras för

att erhålla en total riskskattning. Ett möjligt tillvägagångssätt för att erhålla de

sannolikheter som skall ingå i riskskattningarna är att utifrån tillgängliga olycks-

data (med hjälp av regressions- och korrelationstekniker) försöka hitta orsaks-

samband som kan användas för att skatta olyckssannolikheter i specifika

situationer. Olyckor är dock (åtminstone sett i relation till den totala expone-

ringen 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 (speciellt 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

riskanalyser skulle vara oanvändbara i samband med transporter av farligt gods.

Även om den absoluta risknivån inte kan fastställas med säkerhet kan sådana

analyser vara mycket värdefulla, tex när det gäller att rangordna olika riskkällor

och/eller riskreducerande/skadeförebyggande åtgärder. Andra användningsområ-

den 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.

5.2.1 Riskanalys för alternativa transportvägar

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

av derisker 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
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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 genomfartsvägarna i delstaten Arizona

(Pijawka, Foote & Soesilo, 1985).

Det första stegeti analysen bestod av att identifiera det farliga godset (gods-

klasser och volymer) samt transportflödet av detta gods längs olika vägar. Detta

gjordes genom att observera ett stickprov av kommersiella motorfordon från

fyra olika observationsställen utmed de större genomfartsvägarna. Totalt iakttogs

drygt 4,400 fordon varav 263 (ca 6 %) konstaterades medföra någon typ av

farligt gods. I nästa steg fördelades de observerade godsmängderna på de tio

större vägar som ingick i analysen. Utifrån denna fördelning beräknades sedan

det årliga godsflödet på var och en av vägarna. I beräkningarna togs ingen

hänsyn till eventuella säsongsvariationer i godsflödet (åtminstone 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 de olika

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 detio vägarna. Det mått som användes var antalet "exponeringsmiles",

dvs den sammanlagda 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 "fordons-

miles". Det förväntade årliga antalet olyckor med farligt gods erhölls genom att

multiplicera dessa olycksfrekvenser med det tidigare framräknade exponerings-

måttet 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

konsekvenserna 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 multipli-

cera 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 en populationsriskfaktor för varje väg användes även

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

på de tio 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 fullständiga riskformeln som använ-

des i denna andra analys var:

R = 7(H) >< 5(PHR) x 6(AR) x 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 Manage-
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ment Agency. Resultatet från den andra analysen visade sig stämma väl Överens

med riskskattningarna från den första analysen (om man rangordnar de tio

vägarna med avseende på skattad risk utifrån de två analyserna och beräknar

rangkorrelationen erhålls rS = 0.89).

5.2.2 Riskanalys av plutoniumtransporter

Detta analysexempel (Johnson & Hall, 1977) använder en metod för riskskatt-

ning som utarbetats vid Battelle Pacific Northwest Laboratories i USA. Metoden

är ursprungligen avsedd att användas för analys av risker i samband med

transporter av radioaktivt material, men den kan även användas för andra typer

av farligt gods.

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

konventionell sammanvägning av sannolikheter och konsekvenser (jfr Kapitel 2)

som summeras Över ett antal olika nivåer på konsekvensernas omfattning. Det

andra riskmättet kallas för ett riskspektrum och innebär att man ritar en kurva

genom att pricka sannolikheter mot konsekvensernas 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

analysobjektet, 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,

egenskaper hos ämnet/ämnena, mängden som skall transporteras, start- och slut-

punkter för transporterna, transportsätt och fordonstyp, typ av transportbehäl-
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lare, godsmängd per behållare, antal transporter, transportväg, transportbestäm-

melser samt demograñska förhållanden och klimatzoner längs transportvägen.

I nästa steg identifieras 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 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

identiñerats 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 händelseförloppen som ingår i analysen kan ett riskspektrum bestäm-

mas .

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 jämvägstransporter. En jämförelse med andra typer av risker i samhället

tyder på att plutoniumtransporter skulle vara ungefär jämförbara med meteorit-

nedslag i riskhänseende och betydligt säkrare än exempelvis transporter av klor.

VTI RAPPORT 381



Det är också möjligt att jämföra transporter av ett ämne i olika form (fast, fly-

tande 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 godsmängder per trans-

port. 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 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.

5.2.3 Riskanalys av farligt gods i vägtunnlar

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 fårdigbyggd och den fjärde tunneln var ännu på projekterings-

stadiet. 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 kartlägg-
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ning 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 täm-

ligen gamla data) hänger samman dels med att inte allt farligt gods transporteras

i tankbilar (även om enbart bensin svarar för hela 56 % av transporterna), dels

med att skattningarna baseras på ett genomsnitt av befintlig statistik och därför

inte tar hänsyn till möjliga lokala variationer i transporterade godsmängder.

Nästa steg i analysen bestod av identifikation av ett antal scenarier för att beskri-

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

själva tunnelkonstruktionen. För detta ändamål användes en kombination av

felträds- och 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

koncentrationen 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. Beträffande skada på människor kan även giftiga förbrännings-

produkter spela in.

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

typer av explosioner kan vålla olika svåra skador. Åtminstone följande

typer behöver särskiljas: 1) detonation av fasta explosiva ämnen, 2) explo-

sion 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.
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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 existe-

rande 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 tunnelventi-

lationen kan jämföras med en förhärskande vindriktning. För långvariga/läng-

samma utsläpp modiñerades modellen med ledning av en analogi till hur

metangas sprider sig i gruvgängar. På liknande sätt utvecklades modeller för

spridning av tryckvägor, hetta och rök vid explosioner och 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 ut-

släpp och bränder där farligt gods varit inblandat som rapporterats av brandkärer

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 trafikolyckor.

Läckande packningar och liknande var den vanligaste orsaken till utsläppen

utom för riktigt stora utsläpp (där trafikolyckor var den dominerande orsaken).

Trots att inga data för inträffade explosioner redovisas gjordes även skattningar

av sannolikheten för denna typ av händelse.

Riskniväer 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 tunnelalterna-
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tiven 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 räddnings-

beredskap på riskerna i tunnlarna, 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,

kommunikationsproblem, svårigheter att evakuera, etc) och i vissa avseenden

underlätta räddningsarbetet (ofta finns 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 bästa sätt skall användas för att begränsa

skadorna vid tunnelbränder. Vid de studerade incidenterna 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 transporter av farligt gods under år 1989. Liksom i det
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föregående analysexemplet har risker förknippade med tunneltransporter jäm-

förts 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 värmesträlning, övertrka

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

grader av personskador.

De restriktioner för transporter av farligt gods tunnlarna som Övervägts i analy-

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

tider på dygnet, c) begränsning av tillåten godsmängd per fordon samt (1) 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. För att utreda om det kan

anses befogat att genomföra en sådan restriktion, jämfördes risker förenade med

transporter i tre olika tunnlar i Oslo (Fjellinjen, Vålerengtunneln och Svartdals-

tunneln) med motsvarande risker i samband med transporter som använder

alternativa transportvägar utan tunnlar.

I riskanalysen används en riskmodell som bygger på existerande konsekvens-

modeller 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 Osloregio-

nen. Risken beräknas sedan genom att multiplicera sannolikheter och konsekven-

ser (förväntat antal drabbade personer). Möjligheten att reducera konsekvenser-

na 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
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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 (Vålerengtunneln) var det motsatta, dvs den alternativa vägen skatta-

des 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 skattningarna) 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 vägalternativ i och utanför tunneln, befolknings-

täthet längs vägaltemativen, tillåten hastighet, kurvor, korsningar mm.

Transporter av bensin dominerar riskbilden både i och utanför tunnlarna, efter-

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

Skillnaden mellan tunnlar och andra vägalternativ är dock betydligt större för

vissa andra godsslag (exempelvis klor, propan och sprängämnen uppges medföra

relativt sett större risker i tunnlar).

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 restriktioner 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 transporttider 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 tunnlarna 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 tunnlarna.
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Utredarna framför även en hypotes om att bilister i tunnlarna 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. Resonemanget baseras på det faktum att det mesta av det transporterade

godset utgörs av bensin, och man antar att den nytta bilisterna 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 person-

skador 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 uppmärk-

samhet ägnas åt faktorer som kurvatur, stigningar, belysning, ventilation,

trafikregleringar 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 säkerhetsmedvetande

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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6 RISKANALYSEXEMPEL FRÅN JÄRNVÄGSOMRÅDET

Det är framför allt två företeelser inom jämvägssektom som hittills har gjorts

till föremål för mera systematiska riskanalyser. Den ena av dessa är plankors-

ningsolyckor, 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) som är relativt sett

omfattande och därför kan användas för kvantiñering av risker. 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 är jämvägstransporter av farligt gods (hittills

huvudsakligen utomlands, men på senare tid har även svenska riskanalyser

påbörjats, se Morén, 1992). 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 förknippade med olika kemiska ämnen har studerats ingående i andra

sammanhang (framför allt i samband med riskanalyser av produktionsanlägg-

ningar för sådana ämnen).

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

ningsområden. Exemplen är hämtade dels från USA och Storbritannien, dels

från ett antal svenska analysansatser.

6.1 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 plankorsningarna 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
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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 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 plankorsningar

(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 1970-talet på uppdrag av

Transportforskningsdelegationen (Ekblom, Kolsrud & Möller, 1981). Det tredje

analysexemplet utgörs av ett försök att tillämpa felträdsanalys på plankors-

ningsrisker som nyligen utförts vid Chalmers Tekniska Högskola i Göteborg

(Shahriari, 1991).

6.1.1 Regressions- och sannolikhetsmodeller

Faghri och Demetsky (1988) har granskat fem olika modeller (eller s k riskin-

dex) 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).
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b) Parametrarna i modellerna har bestämts med hjälp av linjär eller, i ett fall

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

lem (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 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.

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

P = CR'ab

där:

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 kors-

ningen/tåget och därför inte gör något för att undvika kollision.

R' antas bl a vara en funktion av olika korsningsegenskaper (sikt,

korsningsvinkel, vägtyp 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/24 x 3600 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 Poissonfördelning beräknas b

R'
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som 1 - (exp - V/24 x 3600) där V = det genomsnittliga antalet

vägfordon per dygn.

Varje korsning betraktas som ett separat system och olyckor antas inträffa

slumpmässigt för varje sådant system. Poissonfördelningen används för att

beräkna sannolikheten 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 fem tidigare nämnda regressionsmodellerna. Som mått på

modellemas 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 de olika 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

modellemas förklaringsförmåga är signifikant bättre än slumpmässig prestation,

förefaller den inte alltför imponerande 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.

6.1.2 Transportforskningsdelegationens 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 dåvarande Transportforskningsdelegationen (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
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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 olyckomas fördelning på månader, veckodagar, klockslag, vägtyper,

vägskyddsanordningar, siktförhållanden, typ av skadeföljd, kollisionstyp mm.

Dessutom ingår ett kapitel betecknat "riskanalys", vilket är anledningen till att

studien kommenteras i denna rapport.

Den riskanalys som redovisas utgörs av en serie riskskattningar för korsningar

försedda med olika typer av vägskyddsanordningar. Riskmättet 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 olyckskvo-

ter har genomgående medianvärden för trañkflödesprodukten använts. Genom

att olyckskvotema tar hänsyn till det (beräknade) totala antalet plankorsnings-

passager, kan de sägas utgöra mätt på den genomsnittliga individuella risken i

plankorsningar med olika typer av vägskyddsanordningar (under förutsättning att

de genomsnittliga olyckskonsekvensema är desamma för alla typer av kors-

ningar). 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 kors-

ningar 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-korsningarna. Möjligheten att tolka dessa riskskattningar kompli-

ceras dock av ett antal olika omständigheter:

a) Okända vägtrafikflöden. 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 olyckskvotema

baseras på bara drygt en tredjedel av de inträffade olyckorna och knappt
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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 trafikflöden skulle vara representativa för samtliga vägar

förefaller något tveksamt.

Komplexa beroenden. 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 skyddsanordning och därmed även mellan typ av skyddsanordning och

vägtrafikflödet. Detta medför att trafikflödesprodukten varierar avsevärt

mellan olika typer av vägskyddsanordningar, 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 vägskyddsanordningar.

Metoden för att beräkna olyckskvoter. 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 finna att olyckskvoten för denna typ av

korsningar plötsligt har :om till ungefär det dubbla utan att det har hänt

något anmärkningsvärt med antalet olyckor. Detta beror på att de ombygg-

da CD-korsningarna är betydligt flera och har betydligt lägre trañkflöden

än de ursprungliga B-korsningarna, vilket gör att den nya medianen för

trañkflödesprodukten sannolikt kommer att ligga nära det värde som tidi-

gare gällde för CD-korsningarna. Detta innebär att antalet olyckor som

inträffar i B-korsningar kommer att divideras med en betydligt lägre trafik-
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flödesprodukt jämfört med de tidigare beräkningarna, vilket i sin tur bör

leda till att olyckskvoten för denna typ av korsningar ökar.

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 skyddsanordningar genomgått avsevärda förändringar. Samman-

taget pekar detta på att det skulle kunna vara Önskvärt att följa upp de

riskskattningar som gjorts i TFD-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 komplettera beräkningarna av

olyckskvoter med ett försök att konstruera någon typ av kausal modell för

plankorsningsrisker.

6.1.3 Felträdsanalys av plankorsningsolyckor

Från Institutionen för Transportteknik vid Chalmers Tekniska Högskola har

nyligen rapporterats ett mycket intressant försök att tillämpa felträdsanalys på

126 plankorsningsolyckor 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

framkommit 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 felträdsana-

lys är en användbar metod för att demonstrera/analysera olika kollisionsscena-

rier i plankorsningar, men påpekar samtidigt behovet av fördjupade orsaks- och

konsekvensanalyser. Vidare föreslås att förfarandet vid olycksutredningarna

kompletteras på några punkter för att ge ett bättre underlag för sådana analyser,

framförallt när det gäller att inhämta uppgifter om de vägfordonsförare som är

inblandade i olyckorna.
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Utan avsikt att motsäga de slutsatser som dragits av Shahriari (1991), bör det

kanske påpekas att användningen av felträdsanalys i samband med plankors-

ningsrisker inte är helt problemfri. Vid en eventuell användning av denna metod

i större skala måste särskild uppmärksamhet ägnas åt:

a)

b)

Komplexitet. För att ett felträd skall kunna fungera som ett användbart

beslutshjälpmedel 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.

Generalitet. 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 (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

ñnnas 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

användbara insikter om möjliga sätt att öka säkerheten utan att den förlorar

alltför mycket i generalitet eller blir alltför komplex.

Orsakskategorisering. Hur man kategoriserar orsakerna till olyckorna har

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

åstadkomma en kausal modell för plankorsningsrisker, vilket efterlystes i avsnitt

6.1.2 ovan. Analysen bör dock i så fall kompletteras med en mera teoretisk

analys som omfattar även möjliga olyckor, dvs händelser med allvarliga konsek-

venser men med så låg sannolikhet att de troligen inte finns representerade i ett

med nödvändighet begränsat olycksmaterial av den typ som använts av Shahriari

(1991).

6.2 Analyser avrisker i samband med järnvägstransporter av

farligt gods

I detta avsnitt ges endast en mycket Översiktlig beskrivning av tre 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 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 föregående

kapitel.

6.2.1 Transporter 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
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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 riskskatt-

ningar. 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 riskskattningarna är att riskerna uttryckts per fordonskilometer, vilket

tenderar att dölja det faktum att t ex sannolikheten för urspäring kan variera

högst avsevärt mellan olika delar av banan.

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

tillräcklig grund för att avgöra huruvida risken är acceptabel eller ej, försöker

man ändå klassificera risker på en skala från "omöjlig att tolerera" till "försum-

bar". 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
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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 riskredu-

oerande åtgärder, 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 säkerhetsrutiner

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/råddningstjänst 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 räddningstjäns-

ten tar särskild hänsyn till kritiska situationer som kan uppkomma i samband

med transporter av farligt gods.

I rapporten görs också en jämförelse mellan risker förknippade med väg- respek-

tive jämvägstransporter 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.
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6.2.2 Gasoltransporter 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 gasol-

transporter per järnväg på Norra Älvstranden i Göteborg (PRIM Consult AB,

1989).

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

transportsträcka vars egenskaper är möjliga att definiera med hög detaljerings-

grad (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 denaktuella

transportsträckan med det "medelspår" respektive den "medeltrafik" 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 egenskaper. För att kunna

kvantifiera 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 före-

slås (planskilda korsningar, 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 således sannolikheten att

omkomma i en gasololycka vara ungefär lika stor som sannolikheten att omkom-

ma 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 disku-

tera huruvida dessa olika typer av risker kan förväntas skilja sig åt när det gäller
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acceptans för en risk av engiven storlek. Inte heller görs några beräkningar av

(samhällsekonomiska) kostnader för de typer av riskreducerande åtgärder som

föreslås.

6.2.3 Optimala transportsätt/transportvägar för gasol

Vid Centrum för säkerhetsforskning vid KTH genomfördes 1991 ett examens-

arbete rörande analys av risker i samband med väg- och järnvägstransporter av

gasol (Saltvedt, 1991). I studien har optimeringsteknik använts för att jämföra

risker förknippade med de två transportsätten. En totalkostnadsmodell har

använts som tar hänsyn till såväl kommersiella distributionskostnader som risk-

kostnader.

Sannolikheten för en gasololycka (-brand) skattades utifrån tillgänglig olycks-

statistik från Finland, Sverige och USA. Denna sannolikhet delades upp i dels

en sannolikhet för trafikolycka och dels en sannolikhet för gasolbrand giv_et att

en trafikolycka inträffat. Sannolikheten för en trafikolycka skattades med den

relativa frekvensen bil- respektive tågolyckor per tonkilometer (4.2 x 10'8

respektive 8.8 x 109). Sannolikheten för ett tankhaveri (läckage med brand-

olycka) givet att en trafikolycka inträffat skattades till 9.75 x 10'3 (samma värde

användes för båda transportsätten).

Konsekvenserna av en inträffad gasolbrand skattades genom att mäta avstånden

till olika "skyddsobjekt" längs fårdvägen. För att identifiera och lokalisera dessa

skyddsobjekt användes geografiska databaser från lantmäteriet och centralnämn-

den för fastighetsdata. Skyddsobjekten indelades i grupper efter populations-

storlek, vilken skattades med hjälp av SCB:s befolkningsstatistik. Databearbet-

ning utfördes med hjälp av det geografiska informationssystemet ARG/INFO.

Genom att kombinera skattade sannolikheter och konsekvenser beräknades en

riskkostnad för varje skyddsobjekt. Dessa kostnader summerades därefter till en

total förväntad riskkostnad för olika transportsätt/transportvägar.

Som tillämpningsexempel på analysmetodiken studerades möjligheten att årligen

transportera 8500 ton gasol mellan Sundsvall - Hofors samt 20000 ton gasol
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mellan Sundsvall - Sandviken. Den utförda analysen visade att järnvägstrans-

porter är säkrare än vägtransporter om transporten sker under dagtid. Vid en

jämförelse mellan vägtransport och nattlig järnvägstransport erhölls likvärdiga

riskskattningar. I det senare fallet talade dock en skattning av totalkostnaden till

vägtransporternas fördel. I samtliga transportfall som analyserades befanns dag-

transporter vara fördelaktigare ur säkerhetssynpunkt än motsvarande nattranspor-

ter.

En känslighetsanalys utfördes och visade att slutresultatet av analysen påverka-

des av även små variationer i de ingående parametrarna. Det noterades att de

relativt små skillnader i riskkostnad som erhållits i studien inte kan anses påvisa

signifikanta skillnader mellan riskerna förknippade med olika transportsätt,

eftersom de skattningar som ingår i beräkningarna av riskkostnader är behäftade

med viss osäkerhet. Samtidigt ansågs dock den framtagna kostnadsmodellen, i

kombination med geografiska informationssystem och optimeringsteknik, utgöra

ett användbart instrument för jämförelse av risker vid val mellan olika transport-

sätt/transportvägar. För att nå en högre tillförlitlighet än vad som varit möjligt i

den här refererade studien krävs dock fördjupade studier vad gäller olycks-

sannolikheter, skyddsobjektens rumsliga utbredning samt omfattningen av

troliga olyckskonsekvenser.

6.2.4 Skattning av riskparametrar med Delphi-metodik

Som en del av ett större forskningsprogram finansierat av amerikanska Depart-

ment 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. Själva studien bestod
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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 tillgäng-

liga 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 konñdensbedömning).

Inför den andra fasen av studien sammanställdes de avgivna skattningama och

motiveringarna 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 till bedömningarna av den egna expertisen). Kring

dessa medelvärden angavs också intervall inom vilka hälften av skattningama

läg. 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 motiveringar till eventuella

avvikelser från de genomsnittliga skattningama. Den tredje fasen innebar en

upprepning av den andra bortsett från att den information som presenterades

baserades pä 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

samstämmiga 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 järnvägstransport 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 (Philip-

VTI RAPPORT 381



86

son, 1974) är att låta dem utgöra parametrar i en 0 priori sannolikhetsfördel-

ning, 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 expertkunskap 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 frågorna/informationen 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 expertkunskaper 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 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).

6.3 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

finansierats av Byggforskningsrådet.

I studien diskuteras säkerhetsfilosofiska 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 händelseförlopp 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
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orsaker, händelser och konsekvenser vid en olycka. Studien är framförallt

inriktad på järnvägstransporter 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 bakgrunds-

material, försöka 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 ("järnvägstransporter" är troligen för ospeciflkt 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. Klassifice-

ringen ter sig också i vissa avseenden något verklighetsfrämmande och tyder på

vissa brister i kännedomen om järnvägens teknik och terminologi). Inte heller

görs någon ansats att kvantifiera riskerna i samband med järnvägstransporter.

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

riskreducerande åtgärder som ges i studien. Bortsett från att "höjd teknisk/mate-

riell standard" och "förstärkning av den lokala räddningstjänsten" omnämns,

förefaller man vara helt inriktad på att riskreduktion bör ske genom val av

lämpliga säkerhetsavständ till järnvägen. Någon ansats till (samhällsekonomisk)

analys av kostnaderna för sådana säkerhetsavständ 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

säkerhetsavständ (eller "skyddszoner") utmed järnvägslinjerna i en större stad i

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

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

av åtgärd] Trots att Eklund och Lepic (1990) ansluter sig till den definition av
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risk som används i detta projekt (dvs risk ses som en kombination av

sannolikheten för händelser och deras konsekvenser, jfr avsnitt 2.1), 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 vägatt realiseras. Detta

gäller t ex förslagen att närmare studera dimensioner och karakteristika i

begreppet risk (Kapitel 2 i denna rapport) samt att ta tillvara erfarenheter från

några genomförda riskanalyser (Kapitel 5-6 denna rapport). Även förslaget att

göra en jämförande riskanalys och miljökonsekvensbeskrivning av transporter på

väg och järnväg håller nu på att genomföras (Morén, 1992).
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7 KOMMENTARER TILL ANALYSEXEMPLEN

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

olika metoder och modeller för att skatta risker och uppvisar avsevärda skillna-

der beträffande 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 konsekvenserna av möjliga händelser, och det är också dessa

analysexempel som bäst passar in i den referensram som tidigare presenterades i

Kapitel 3 i denna rapport. De analyser som beskrivits i några av de Övriga

exemplen framstår snarare som delmoment i en mera Övergripande riskanalys än

som egna fristående analyser.

I detta kapitel diskuteras två kännetecken som karakteriserar många av de tidiga-

re refererade analysexemplen, nämligen a) användandet av analysmetoder som

kräver tillgång till data om olycksfrekvenser samt b) brist på tvärvetenskaplighet

vid analysen av risker.

7.1 Olycksfrekvenser och olycksorsaker

Riskanalysexemplen från såväl väg- som järnvägsområdet har i stor utsträck-

ning använt sig av metoder som är beroende av tillgång till data angående

inträffade händelser. 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 till att olyckor inträffar, 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 ygför olyckor inträffar (i själva verket utförs analyserna som

om denna fråga knappast vore meningsfull).
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Det faktum att järnvägsolyckor är sällsynta händelser jämfört med vägtrafik-

olyckor innebär att tillgången till data ofta är mera knapphåndig 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). Liksom de flesta analysexemplen från vägtrañkområdet tende-

rar dock många av exemplen i föregående 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 skyddsanordningar i plankorsningar,

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 finna 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 järnvägsområdet ofta är för-

knippade med mycket små sannolikheter bör dessa riskmodeller inte konstrueras

uteslutande utifrån redan inträffade händelser, utan de bör (liksom t ex inom

kärnkraftsindustrin och flyget) 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 händelse-

förlopp som skulle kunnat utvecklas till olyckor men som avbrutits innan

allvarligare negativa konsekvenser hunnit inträffa.

Kunskap om orsaker till inträffade eller möjliga olyckor kan erhållas på flera

olika sätt, tex genom:

a) Experimentella eller kvasiexperimentella studier. Hypoteser om olycks-

orsaker och/eller effekter av olika riskreducerande åtgärder testas under
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kontrollerade betingelser. Resultaten analyseras statistiskt, vilket ger

underlag för beslut. Denna typ av studier kan vara tidskrävande och

kostsamma men ger i gengäld tillförlitliga slutsatser om orsakssamband.

Korrelationsstudier. För varje inträffad olycka registreras ett antal möjliga

orsaksvariabler. Med hjälp av s k multivariata statistiska metoder kan det

vara möjligt att dra slutsater om vilka faktorer som har samband med

olycksfrekvensen. Till skillnad från det föregående fallet (a) är det här

betydligt vanskligare att uttala sig om orsakssamband. För att analysen

skall vara meningsfull krävs att data insamlas under stabila förhållanden,

dvs att inga väsentliga förändringar i teknik eller drift genomförs under

den period man studerar. Detta kommer dock tyvärr ofta i konflikt med

kravet på en tillräckligt stor datamängd.

Teknisk/fysikalisk utredning. När det t ex gäller att avgöra om en säker-

hetsrelevant fordonskomponent från en leverantör uppfyller de krav på

hällfasthet och funktion som man ställer, är det i första hand frågan om att

göra enteknisk/fysikalisk utredning. Denna typ av utredning kan ses som

ett sätt att antingen eliminera eller identifiera möjliga olycksorsaker,

beroende på om den utförs före eller efter det att komponenten tagits i

drift.

Tillförlitlighetsstudier. Med hjälp av en logisk modell av ett system samt

kunskaper om ingående komponenters felfrekvenser beräknas systemets

felsannolikhet och svaga länkar identifieras. Metoder som används är bl a

fel- och händelseträdsanalyser av den typ som behandlats tidigare ( jfr

Kapitel 4).

Haverikommission. Vid större olyckor inom sjö- och luftfart, spårbunden

trafik samt industrin söker haverikommissionen ñnna olycksorsakema, inte

minst i syfte att fastställa ansvarsfrågan som kan vara viktig ur samhällets

synvinkel. Kommissionens genomgång av händelseförloppet leder ofta till

att svagheter hos såväl det tekniska systemet som organisationen uppmärk-

sammas, vilket ju också är en huvuduppgift för riskanalyser. Det är dock

viktigt att komma ihåg, att det här är fråga om mycket sällsynta olyckor
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och att orsaksmönstret troligen är unikt. För att framgångsrikt kunna

förbättra säkerheten i ett tekniskt system där stora olyckor är sällsynta går

det inte att låta enbart kommissionsrapporter ligga till grund för säkerhets-

arbetet, utan man måste även använda sig av metoder av den typ som

beskrivits ovan (a - d).

Genom att i större utsträckning fokusera analysenpå faktorer som kan utgöra

orsaker till olyckor borde det vara möjligt att erhålla ett betydligt rikare besluts-

underlag 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).

7.2 Olika perspektiv på riskanalys

Förutom skillnader beträffande fokusering på frekvenser av inträffade händelser

respektive orsaker till dessa händelser kan olika riskanalyser även anlägga olika

perspektiv på vadsom utgör relevanta förklaringar till inträffade händelser. För

att genomföra en riskanalys av ett analysobjekt där säkerheten är beroende av ett

fungerande samspel mellan människan och ett tekniskt system krävs i princip

expertkunskaper om a) riskanalysmetoder, b) det tekniska systemet samt 0)

människans förmåga att handha det tekniska systemet (beteendevetenskap-

lig/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 beteendevetenskapliga sidan. I de analysexempel

som presenterats i denna rapport är det tekniska perspektivet det helt domine-

rande, 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, och även Gjerstad och Andreassen (1989) samt

Health and Safety Commission (1991) tar upp beteendevetenskapliga aspekter i

samband med diskussionen om möjligheterna att reducera risker.
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I själva verket torde det vara så att tekniska/miljömässiga faktorer sällan

ensamma orsakar järnvägsolyckor, lika litet som människan ensam gör det, utan

att olyckorna i de flesta fall kan hänföras till brister i samspelet mellan

människan och tekniken/miljön. Detta gäller oavsett om människan är en

lokförare, tågklarerare, växlare, banarbetare, signaltekniker, tägpassagerare

eller en bilist som skall passera en plankorsning. I detta sammanhang kan det

vara värt att notera att Plankorsningsdelegationen i en av sina senare rapporter

(Plankorsningsdelegationen, 1992) framhåller behovet av att utveckla någon

form av modell för trafikantbeteende hos de som ankommer mot säkerhetsanord-

ningar 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 järnvägssektorn. Det är även viktigt att vara uppmärksam på att

"den mänskliga faktorn" i vissa fall kan återfinnas tämligen långt bak i den

orsaks-/händelsekedja som till slut resulterar i en olycka.

Skillnaderna mellan det tekniska och det beteendevetenskapliga/psykologiska

perspektivet på risker/riskanalyser har diskuterats av Svenson (1988). Enligt

hans framställning 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 såsäker 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 beteendevetare/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 motsva-

rande sått kan en tekniker tendera att förlägga orsaken till "den mänskliga

faktorn" utan att veta vad man skulle kunna göra för att åtgärda denna faktor (en

antydan till detta synsätt återfinns i det första analysexemplet i Kapitel 6). 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 operatörernas utbildning", utan närmare förklaring av hur

detta skall gå till).
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Slutsatsen av ovanstående resonemang måste bli att det i många fall är lämp-

ligast att genomföra riskanalyser som tvärvetenskapliga projekt där såväl teknisk

som beteendevetenskaplig kompetens finns representerad. Den ena eller andra

typen av kunskaper kan visserligen vara tillräcklig för enskilda delar av analy-

sen, men för att få en allsidig belysning av riskerna när analysobjektet innefattar

ett samspel mellan ett tekniskt system och en mänsklig operatör krävs båda

typerna av kompetens.

7.3 Varför använda riskanalys

Uppgiften att göra en bedömning av säkerheten i komplicerade tekniska system

innebär att stora mängder information mäste ställas samman. Även om man kan

ha vissa invändningar mot fullständigheten hos några av de tidigare presenterade

riskanalysexemplen, liksom mot tillförlitligheten i en del av de presenterade

riskskattningarna, mäste formella riskanalyser trots allt betraktas som överlägsna

en mera intuitiv och informell bedömning av risker. Sannolikheten för att man

skall förbise betydelsefulla händelseförlopp och möjliga olycksorsaker är antag-

ligen betydligt större vid en sådan informell riskbedömning, eftersom åtskillig

psykologisk forskning har visat att människans förmåga att intuitivt handskas

med stora informationsmängder är starkt begränsad (jfr Sjöberg, 1982).

Trots att, många av de analysexempel som presenterats i denna rapport kan kriti-

seras för att ha ägnat för liten uppmärksamhet ät olycksorsaker och/eller för att

vara ensidigt tekniskt inriktade, visar dessa exempel ändå på riskanalysens

möjligheter att tjäna som ett beslutshjälpmedel i trañk-/transportsammanhang

Samtliga analysexempel innefattar sammanställningar av beñntlig kunskap om

inträffade händelser och/eller analysobjektets funktion/egenskaper som bör vara

av stort värde för en beslutsfattare (riskanalysens roll i beslutsprocessen kommer

att diskuteras något utförligare i Kapitel 9). De erfarenheter av genomförda

riskanalyser som redovisats visar också på en stor spännvidd av möjliga tillämp-

ningsområden - från enskilda fordonskomponenter till komplexa verksamheter

som transporter av farligt gods. Några exempel på möjliga tillämpningsområden

för riskanalyser inom järnvägssektorn, förutom de tillämpningar som finns

representerade i de redovisade analysexemplen, diskuteras i nästa kapitel.
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8 FRÅGESTÄLLNINGAR LÄMPADE FÖR RISKANALYS

Som framgått av Kapitel 6, har publicerade riskanalyser inom järnvägsområdet

hittills huvudsakligen koncentrerats till att omfatta risker i samband med plan-

korsningar samt transporter av farligt gods. Dessa risker behöver även fortsätt-

ningsvis göras till föremål för fördjupade analyser. Det finns också många andra

typer av järnvägsrisker där riskanalyser kan utgöra ett värdefullt instrument för

att ta fram beslutsunderlag.

Den begreppsapparat och referensram beträffande risker och riskanalyser som

presenterats i denna rapport (Kapitel 2-3) har ett stort antal möjliga tillämp-

ningar inom järnvägssektorn utöver de tillämpningsområden som redan exempli-

ñerats. 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 Bilaga 1 ges dock ett exempel på hur de resonemang

som förts kan tillämpas på en mera konkret frågeställning angående plattforms-

säkerhet.

8.1 Fordon och infrastruktur

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

en mycket teknisk inriktning och att beteende-/samhällsvetenskapliga aspekter

endast undantagsvis funnits representerade. Detta kan ses som en större eller

mindre brist beroende på vilken konkret frågeställning som studeras. 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.

Att den litteratur som insamlats inom ramen för detta projekt tyder på att varken

jämvägsfordon (med vissa undantag för tankvagnar avsedda för farligt gods)

eller infrastrukturaspekter (med undantag för plankorsningar) gjorts till föremål

för systematiska riskanalyser innebär inte att dessa typer av analysobjekt skulle
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vara mindre lämpade för sådana analyser. Beträffande riskanalyser av olika

fordonskomponenter gäller naturligtvis samma sak som inom vägtrañksektorn,

dvs att sådana analyser kan ha karaktären av företagshemligheter och därför inte

görs allmänt tillgängliga. Ett järnvägsfordon har ett stort antal komponenter vars

tekniska tillförlitlighet kan vara av betydelse för säkerheten. Riskanalyser bör

kunna utgöra ett viktigt hjälpmedel för att avgöra vilka tekniska krav som det är

rimligt att ställa på nya typer av fordon/komponenter innan de tas i drift. Även

när det gäller infrastrukturen bör det finnas analysobjekt som lämpar sig väl för

systematiska riskanalyser. Hit hör exempelvis 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

linjeföringar).

Även för analysobjekt i samband med fordon och infrastruktur som kan tyckas

vara övervägande tekniska till sin natur kan det i vissa fall ñnnas anledning att

under arbetet med analysen konsultera beteendevetenskaplig expertis. Beträf-

fande analyser av fordon/fordonskomponenter gäller detta framförallt analysob-

jekt som på ett eller annat sätt berör lokförarens/operatörens arbetsuppgifter/in-

formationsinhämtande. Det kanske mest påtagliga exemplet i detta sammanhang

torde vara olika typer av förändringar i ATC-systemets utformning. Analyser av

teknisk karaktär på infrastruktursidan är förmodligen mindre beroende av

beteendevetenskaplig sakkunskap för själva analysens genomförande. Däremot

kan det föreligga ett sådant behov när det gäller att använda resultaten från

genomförda riskanalyser till att kommunicera med olika intressenter.

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

som skall ställas på nya järnvägsfordon/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 underhållsfrägan utan att säker-

heten äventyras är ett möjligt tillämpningsområde där riskanalyser skulle kunna

visa sig mycket lönsamma.
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8.2 Ökade hastigheter

Ett annat tänkbart tillämpningsområde för riskanalyser är den utveckling mot

högre hastigheter som pågår inom den svenska järnvägstrañken. Denna utveck-

ling gäller såväl persontrañken (snabbtåg, loktåg, motorvagnståg) som godstrañ-

ken 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 potentiellt allvarligare konsekvenser i samband med

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

likheten för dessa typer av händelser påverkas, eftersom hastighetshöjningar som

regel också åtföljs av tekniska standardhöjningar beträffande fordon/infra-

struktur. Riskanalyser 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

huvudsakligen teknisk karaktär som först och främst handlar om de krafter som

håller ett järnvägsfordon 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.

Ett speciellt problem i samband med ökade täghastigheter utgörs av de många

plankorsningarna på det svenska järnvägsnätet. Högre hastigheter innebär inte

enbart potentiellt allvarligare skadeföljder. Vid korsningar som har enbart pas-

siva vägskyddsanordningar (kryssmärken), eller helt saknar vägskydd, begränsas

också den tid som vägfordonsförare har på sig att upptäcka ett annalkande tåg

och att fatta beslut om att stanna eller fortsätta över korsningen.
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8.3 Trafikregler och säkerhetsbestämmelser

Sannolikheten för att personal bryter mot eller kringgår gällande trafikregler

och/eller säkerhetsbestämmelser utgör ytterligare ett möjligt tillämpningsområ-

de när det gäller riskanalyser/riskvärdering inom järnvägsområdet. Järnvägs-

personalens kunskaper om och förståelse av gällande bestämmelser är en mycket

viktig komponent i det fungerande samspel mellan människa och teknik som

krävs för att verksamheten skall kunna bedrivas med en hög grad av 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 arbetsuppgifter, vilket i sin tur kan medföra en förhöjd

risknivå.

Studier av förståelse och efterlevnad när det gäller olika typer av säkerhets-

bestämmelser bör kunna utgöra en viktig del av analyser av risker som hänger

samman med samspelet mellan människan och det tekniska systemet. För att

undvika att "regelverket" upplevs som föräldrat och bara delvis tillämpbart är

detockså 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 Trañksäkerhetsinstruktion -94, TRI). Vid en sådan översyn bör strävan

vara, mot bakgrund av det resonemang som förts i detta projekt angående

subjektiv risk, riskvärdering och riskacceptans (se Kapitel 2), 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 beñntlig kunskap om

människors beteende/förmåga vid utformningen av regelsystemet.
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Ett fungerande samspel mellan människa och teknik kräver inte bara kunskaper

om och respekt för gällande trafikregler/säkerhetsbestämmelser. Även bristande

teknisk förståelse kan medföra riskfyllda situationer som kan vara mycket svåra

att förutse. Det är därför viktigt att personalen har tillräcklig kunskap om det

tekniska systemet i sig (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 riskfylld situation. Det är således angeläget att utbildning och informa-

tion 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 ganskaobetydlig karaktär).

8.4 Risker ur resenärernas perspektiv

De tillämpningsområden som hittills diskuterats i detta kapitel kan sägas beröra

järnvägstrafikens "interna" verksamhet och utveckling och avser i hög grad

risker som innefattar händelser med mycket små sannolikheter och som järnvä-

gens kunder/resenärer endast kan förväntas ha en tämligen vag uppfattning om.

Det finns dock andra typer av risker som kan upplevas som mera påtagliga av

tågresenärerna. Dessa risker innefattar ofta konsekvenser som kan tyckas

tämligen triviala (t exatt råka ut för en kraftig försening, att bli bestulen,

misshandlad eller utsättas för andra socialt obehagliga situationer i väntsal, på

plattform eller ombord på tåget, att ramla och skada sig vid på- eller avstigning,

0 s v). Av inte minst marknadsföringsmässiga skäl kan det dock finnas anled-

ning att försöka analysera och reducera även sådana risker.

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

kroppsskada är mycket liten, kan man ändå inte utgå från att risken ligger på en

acceptabel nivå (se avsnitt 2.7). Resenäremas acceptans av järnvägen som ett

säkert transportmedel bestäms dessutom i hög grad av deras subjektiva riskupp-

levelse, vilken inte alltid behöver överensstämma med hur ofta olika typer av

händelser/olyckor faktiskt inträffar. En studie av resenärers upplevelse och
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acceptans av olika typer av järnvägsrisker borde kunna resultera i ett värdefullt

beslutsunderlag för hanteringen av risker som direkt berör tågpassagerarna.

Bortsett från regelrätta järnvägsolyckor (urspäringar/sammanstötningar) kompli-

ceras analysen av de risker som tågresenärer kan exponeras för av att resenärer-

nas 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 depersoner 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 ät

utformningen av information, säkerhetsanordningar, 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. Riskana-

lyser som särskilt tar fasta på subjektiv risk bör kunna utgöra ett värdefullt

hjälpmedel vid hanteringen av denna typ av risker.
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9 RISKANALYSEN SOM ETT BESLUTSHJÄLPMEDEL

Beslutsfattande i situationer där minst ett av de möjliga handlingsaltemativen

kan innebära negativa konsekvenser för människors liv, hälsa och/eller miljö

kan enligt Sjöberg (1982) delas in i undvikande- ("måste vi skydda oss"?) och

närmande-beslut ("skall vi våga"?). I båda fallen gäller dock att själva risk-

aspekten endast utgör en del av den totala beslutssituationen. Beslutsfattaren har

också att ta hänsyn till vad man vill uppnå (eller ogärna avstå från) i samband

med den verksamhet som beslutet gäller. Som diskuterats i Kapitel 2 kompli-

ceras beslutssituationen ofta av att de personer eller grupper i samhället som

drar nytta av verksamheten inte alltid är desamma som utsätts för riskerna (detta

är t ex i viss utsträckning fallet när det gäller risker i samband med plankors-

ningar samt transporter av farligt gods). Ytterligare komplikationer kan uppstå

genom att de som kräver åtgärder för att minska en given typ av risk, de som

skall fatta beslut om sådana åtgärder samt de som skall genomföra besluten kan

ha olika uppfattningar när det gäller såväl riskens storlek som huruvida den bör

betraktas som acceptabel eller ej (jfr Östberg, 1991).

I motsats till en riskanalytiker kan beslutsfattaren inte "gardera sig" genom att

hänvisa till stor osäkerhet i framräknade riskskattningar eller ge olika alternativ

beroende på vilka förutsättningar som kan antas gälla - han eller hon är tvungen

att fatta beslut och själv ansvara för konsekvenserna av besluten. I en snabbt

föränderlig omvärld är det därför viktigt att beslutsfattaren har goda instrument

för att följa olika utvecklingstendenser, och att de beslut som fattas inte är helt

"oåterkalleliga" utan kan modifieras vid behov. I detta kapitel diskuteras hur

riskanalyser på olika sätt kan användas för att stödja beslutsfattande i frågor som

rör risk/säkerhet.

9.1 Riskanalyser som underlag för riskkommunikation

Att fatta beslut som innebär att människor exponeras för risker kan ofta innebära

något av ett moraliskt dilemma. Gustafsson (1989, sid 147) har formulerat detta

på ungefär följande sätt: "Risktagande på andra människors vägnar är alltid

äventyrligt, och moraliskt försvarbart endast om de som riskerar något får en
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äkta chans att yttra sig och en möjlighet att objektivt bedöma riskerna". I detta

sammanhang bör en genomförd riskanalys kunna utgöra underlag för informa-

tion till och diskussioner med representanter för olika grupper vars säkerhet

direkt eller indirekt berörs av de beslut som kan komma att fattas. Detta ställer

naturligtvis höga krav på att analysen presenteras på ett sådant sätt att den kan

förstås även av icke-experter.

Riskanalyser bör även kunna fylla en viktig funktion som diskussionsunderlag

när beslut skall fattas gemensamt av flera organisationer/verksamhetsutövare.

Genom att tillhandahålla en "professionell" riskskattning och redovisa de anta-

ganden och det empiriska underlag som denna bygger på, bör en genomförd

riskanalys göra det lättare att uppnå enighet beträffande vilka risker man måste

ta hänsyn till samt den troliga storleken av dessa risker.

Förutom att utgöra ett underlag för riskkommunikation gentemot berörda intres-

segrupper och andra beslutsfattare, bör riskanalyser också kunna utgöra ett

hjälpmedel när det gäller att förankra beslut inom den egna organisationen. Det

kan vara mycket betydelsefullt att man inom olika delar av organisationen har en

gemensam syn på de risker som är förknippade med verksamheten, inte minst

när det gäller det praktiska genomförandet av fattade beslut.

9.2 Riskanalyser som ett led i säkerhetsarbetet

När man hör begreppet riskanalys (eller "säkerhetsanalys") är det lätt hänt att

man föreställer sig en aktivitet som utförs vid en bestämd tidpunkt i syfte att

svara på en specifik fråga (är anläggningen tillräckligt säker för att tas i drift?,

är det säkrare att transportera farligt gods på järnväg än på landsväg?, etc.).

Även om riskanalys kan vara ett användbart redskap för att belysa denna typ av

frågeställningar, innebär detta sätt att betrakta analysen en begränsning av dess

möjligheter. Det är inte heller säkert att en riskanalys kan ge mer än mycket

preliminära svar på den specifika fråga som man vill ha besvarad. A11 riskanalys

innebär med nödvändighet en förenkling i förhållande till verkligheten, och den

riskskattning man kommer fram till är ofta behäftad med betydande osäkerhet.

Riskanalysens användbarhet ligger därför kanske inte i första hand i dess
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möjlighet att ge (mer eller mindre tillförlitliga) svar på frågor av den typ som

exempliñerats ovan. Istället bör riskanalyser ses i ett större sammanhang som

innebär att man använder dem som ett hjälpmedel för att generera underlag för

de reguljära beslutsprocesser som berör hanteringen av de risker som är

förknippade med en given verksamhet.

Återkommande riskanalyser som en metod för kontinuerlig utveckling av

säkerhetsarbetet används redan av bl a Vattenfall (1991). Detta sätt att använda

riskanalysen innebär att den kommer att kunna fungera som ett viktigt

planerings- och prioriteringsinstrument när det gäller olika förändringar av

verksamheten och hanteringen av de risker som kan vara förknippade med

dessa. Eftersom risknivän i en given verksamhet utgör en viktig kvalitetsaspekt

(relaterad till bl a kostnadseffektivitet och tillgänglighet) förefaller det rimligt att

riskanalyser skulle kunna spela en roll även för den "kvalitetssäkring" som i

många sammanhang betraktas som en viktig förutsättning för produktivitet och

lönsamhet. Ett kontinuerligt användande av riskanalyser innebär också att de blir

ett naturligt element i "företagskulturen" vilket kan förväntas ha ett positivt

inflytande på säkerhetsmedvetandet inom de organisationer/företag som använ-

der analyserna på detta sätt.

En av de kanske allra viktigaste funktioner som en riskanalys kan ha är att

fungera som ett hjälpmedel för att identifiera riskkällor och riskfyllda situationer

som ännu inte lett till någon svår olycka men som skulle kunna göra det med en

icke försumbar sannolikhet. Genom att systematisera och aktualisera befintlig

kunskap om de risker som är förknippade med en given verksamhet bör

riskanalyser, och då särskilt framtagandet av ständigt uppdaterade och förñnade

riskmodeller, kunna fylla en sådan funktion och därigenom göra det möjligt att

sätta in behövliga åtgärder i tid för att förhindra olika typer av olyckor. Detta

förutsätter dock att analysen görs på en tillräckligt detaljerad nivå, och att all

relevant information om möjliga olyckstyper och olycksorsaker tas tillvara i

analysarbetet. Den kanske främsta informationskällan i detta sammanhang utgörs

av de "småolyckor", tillbud och andra stömingar/avvikelser som förekommer i

den dagliga verksamheten, och det är därför viktigt att registreringen av denna

typ av händelser görs så fullständig som möjligt.
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Att använda riskanalyser som ett styrinstrument för det dagliga säkerhetsarbetet

kan tyckas innebära att stora kostnader läggs ned på något som inte ger någon

"synlig" avkastning. Det är inte möjligt att här ange några detaljerade riktlinjer

för vilken omfattning som kan betraktas som rimlig när det gäller denna typ av

användning av riskanalyser. Det torde dock stå klart att varje stor olycka som

kan undvikas innebär avsevärda ekonomiska besparingar. Att använda riskana-

lyser "i förebyggande syfte" bör inte heller vara mera kostsamt än att tvingas

genomföra analyserna "i efterhand" som en reaktion på omvärldens krav efter

det att en stor olycka inträffat.

9.3 Riskanalyser och kunskapstillväxt

En fortlöpande användning av riskanalyser bör inte bara kunna tillhandahålla

underlag för mer eller mindre omedelbart förestående beslut utan bör även på

litet längre sikt kunna bidra till en generell kunskapsuppbyggnad kring analys-

objektet. Genom att systematisera och dokumentera befintlig kunskap om

analysobjektet och de risker som är förknippade med detta kommer en

genomförd riskanalys att utgöra en viktig kunskapskälla som kan utnyttjas i

olika sammanhang (t ex vid internutbildning och vid framtida riskanalyser av

relaterade analysobjekt). Ytterligare en viktig funktion som riskanalyser kan

fylla i detta sammanhang är att peka på luckor i den kunskap som ligger till

grund för de riskskattningar man kommit fram till. Sådana analyser bör därför

kunna användas för att identifiera behov av fortsatt forskning/datainsamling

(med hjälp av en eller flera av de metoder som diskuterats i avsnitt 7.1 ovan).

För att en riskanalys effektivt skall kunna bidra till en kunskapstillväxt på det

sätt som skisserats, är det viktigt att det sker en återkoppling av inträffade

incidenter/missöden/olyckor så att det blir möjligt att pröva de antaganden och

skattningar som gjorts i analysen. En kontinuerlig prövning och vidareutveckling

av den riskmodell som används torde i själva verket vara en förutsättning för att

man skall kunna vara övertygad om att de säkerhetsåtgärder man vidtar innebär

ett rimligt utnyttjande av befintliga resurser, eftersom de förutsättningar som

gäller vid den tidpunkt när analysen genomförs ständigt genomgår större eller

mindre förändringar till följd av den utveckling som hela tiden äger rum beträf-
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fande både den verksamhet som analyseras och dess omvärld. Resultatet från en

riskanalys kan därför knappast betraktas som "sant" i den meningen att det kan

förutsättas gälla för all framtid, utan bör kanske snarare ses som den "bästa

gissning" som kan göras utifrån den kunskap som finns tillgänglig och de

förutsättningar som gäller i dagsläget.

9.4 Bruk och missbruk av riskanalyser

Att använda riskanalyser på de sätt som diskuterats i detta kapitel kräver inte

nödvändigtvis ett fullständigt korrekt analysresultat för att analysen skall fylla

sin funktion. I själva verket torde det i många fall vara orealistiskt att kräva en

sådan "korrekthet" med tanke på den osäkerhet som kan vara förknippad med

riskskattningar (beträffande såväl sannolikheter som konsekvenser) och riskvär-

dering. Även en riskanalys som ger en grovt felaktig skattning av den totala

risken som är förknippad med ett analysobjekt torde dock kunna vara värdefull

när det gäller att identifiera olika riskreducerande åtgärder eller att peka på

kunskapsluckor som kan motivera specifika forsknings-/utredningsinsatser.

Liksom andra metoder för att generera beslutsunderlag (t ex framtagande av

prognoser, jfr Lindberg & Zackrisson, 1991) kan riskanalysen även "missbru-

kas". Ett exempel på sådant missbruk skulle kunna vara att försöka använda

analysen som ett sätt att "legitimera" olika verksamheter och/eller redan fattade

beslut. En riskanalys genomförd i ett sådant syfte har liten möjlighet att

uppfattas som trovärdig och kan i värsta fall leda till att acceptansen av

analysobjektet minskar även om man kommer fram till en låg riskskattning.

Detta hänger samman dels med att de beräkningar och expertbedömningar som

används i analysen ofta kan skilja sig från de riskbedömningar som människor i

allmänhet gör (se avsnitt 2.4), dels med att uppfattningama om vad som utgör

acceptabel risk för ett givet analysobjekt kan gå isär (jfr avsnitt 2.7). Det är

också viktigt att vara medveten om att acceptansen inte entydigt bestäms av

riskernas (skattade) storlek, och att människor därför inte kan förväntas accepte-

ra en given risk bara för att de uppenbarligen accepterar andra och kanske

mycket större risker (Lindell & Sjöberg, 1989; Persson, 1991). Ett försök att

använda riskanalys för att vinna acceptans för analysobjektet kan därför resultera
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i en situation där experterna betraktar allmänheten som okunnig och emotionell,

medan allmänheten i sin tur misstänker experterna för att vara korrumperade

(Sjöberg, 1980).

Vid en konferens om säkerhet och tillförlitlighet ("Safety and reliability '92", se

Petersen & Rasmussen, 1992) i Köpenhamn i juni 1992 framfördes från

representanter för organisationer/myndigheter med erfarenhet av att beställa

riskanalyser en del kritiska synpunkter/kommentarer beträffande användningen

av sådana analyser. En av dessa kommentarer gick ut på att "man kan få vilket

resultat som helst från en riskanalys, bara man är beredd att betala för det".

Detta yttrande bekräftar det resonemang som förts i denna rapport om att riska-

nalyser inte utgör någon exakt vetenskap som kan leverera "absoluta sanningar"

beträffande riskers storlek. Samtidigt tyder denna typ av kommentar på att man i

första hand anser att just detta är riskanalysens uppgift. Ett mera fruktbart sätt

att betrakta riskanalyser kan istället vara att se dem som ett hjälpmedel för att

producera ett beslutsunderlag som kan vara mer eller mindre tillförlitligt men

som ändå gör det möjligt att hantera risker på ett mera systematiskt sätt än vad

som annars skulle vara fallet.

En annan kritisk kommentar som fälldes vid samma konferens (i anslutning till

ett föredrag om s k Sneak Circuit Analysis, en metod för att analysera sannolik-

heten för uppkomst av "krypströmmar" i komplexa elektroniska system samt

möjliga konsekvenser av sådana strömmar, se Deckers & Schäbe, 1992) var att

"den ende som tjänar på den här typen av analys är konsulten som utför den".

Anledningen till denna kommentar var erfarenheter från ett fall där analysen

genomförts först efter det att det system som analyserades varit i stort sett

färdigutvecklat, och där alla förändringar skulle ha ställt sig mycket kostsamma

och därför betraktades som omöjliga att genomföra. Det är således viktigt att

riskanalyser som motiveras av introduktion av tekniska nyheter eller andra

förändringar i verksamheten genomförs på ett tidigt stadium i design- och/eller

beslutsprocessen, medan det ännu finns praktiska möjligheter att genomföra de

åtgärder/förändringar som kan vara motiverade utifrån analysresultatet.
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9.5 Slutsatser

Den översiktliga bild av riskanalyser som presenterats i denna rapport tyder på

att det bör finnas många olika tillämpningar inom järnvägsomrädet där denna

typ av analyser kan utgöra ett värdefullt hjälpmedel för att ta fram beslutsunder-

lag. Det är dock inte möjligt att entydigt framhålla någon enskild analysmetod

som den "bästa" i alla situationer, utan valet av metod måste i stor utsträckning

styras av vilken typ av risk som skall analyseras i varje enskilt fall. Vidare

mäste resultaten från riskanalyser tolkas med viss försiktighet, eftersom absoluta

risknivåer kan vara mycket svåra att fastställa. Det går inte heller att förutsätta

att resultaten från en riskanalys till alla delar förblir giltiga när verksamheten

och/eller dess omvärld förändras.

Det kanske starkaste argumentet för en ökad användning av riskanalyser är att

denna typ av analyser gör det möjligt att jämföra och hantera risker på ett

betydligt mera systematiskt och konsekvent sätt än om man är hänvisad till att

förlita sig på mera intuitiva riskbedömningar. Riskanalyser bör även kunna

underlätta en meningsfull diskussion mellan olika parter som är inblandade i

och/eller berörda av debeslut som avser hanteringen av en given typ av risk.

Vidare bör riskanalyser i kombination med andra metoder (kontrollerade

experiment, studier av statistiska samband, teknisk/fysikaliska utredningar,

tillförlitlighetsstudier samt haveriundersökningar, se avsnitt 7.1) kunna bidra till

en systematisk kunskapstillväxt beträffande de risker som kan vara förknippade

med en given verksamhet.

För att riskanalyser skall ge ett så användbart resultat som möjligt behöver ofta

flera olika typer av specialistkompetens (jämvägsteknisk, beteendevetenskaplig,

m fl) finnas representerade vid analysens genomförande. Det har också

framhällits som önskvärt att riskanalyser används som ett reguljärt inslag i

säkerhetsarbetet och inte ses som isolerade "punktinsatser". Vid analys av risker

förknippade med ny teknik eller andra förändringar i verksamheten är det viktigt

att analysen genomförs på ett tidigt stadium i planerings-/beslutsprocessen,

innan man hunnit "bygga fast" sig i lösningar som kan vara näst intill omöjliga

att förändra till en rimlig kostnad.
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ETT TILLÄIVIPNINGSEXEMPEL: PLATTFORMSSÄKERHET

I denna bilaga tillämpas den referensram som tidigare beskrivits i Kapitel 2-3 på

ett. konkret exempel som anknyter till både avsnitt 8.2 och avsnitt 8.4 i

rapporten. 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 8.2) 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 endast

innehåller 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).

Beskrivning av analysobj ektet

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 sä 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 personskada.

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

av dåligt förankrade kedjor, utskjutande last eller dylikt.

VTI RAPPORT 381



Bilaga 1

Sid 2 (10)

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 föremåleller 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.

Riskkällor

De riskfyllda situationer som identifierats i föregående avsnitt kan i huvudsak

hänföras till tre olika riskkällor:

a) Det passerande tåget (typav tåg, hastighet)

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

c) 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
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skatta riskers storlek och föreslå åtgärder för att reducera risker behöver den

dock förñnas åtskilligt.

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 finns 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 kvantifiera olika typer av risker behövs

kunskaper om:

a) Vilka vindkrafter som genereras av olika typer/modeller av järnvägsfordon

(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 vindkraftema 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
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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 plattformssåkerheten.

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, sittbånkar, 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.

f) Om analysen även skall inkludera risker som ej direkt orsakas av vindkrafter

från passerande tåg behövs dessutom data angående exempelvis l) behov för

resenärer att förflytta sig från 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 tågresenärer, 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.
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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

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 denna rapport (t ex

felträdsanalys, MTO-analys eller ABB-analys, se Kapitel 4) 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 från 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 tågpassage, utan man behöver också ha ytterligare

information om dessa resenärer (ålder, ev handikapp, överraskningseffekter etc).
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Veckodag vadubk , Naturlig
Tagwp

. . vindriktn'ng
T'd Pa dygnet Tidsmellanrum

'esmddåg ' Tåghastighet
passetande låg Natulig

vindstyrka

vid- 5.

OCH

m

Antal resmålet Plattformsutformning OCH/ELLER
på plattformen (tak, vindskydd, ev.

vid tågpassage varningssystem, etc.)

OCH/E LLER

Resenär[-et] nära
plattfmmskant Starka vindkraftel

  

vid tågpassage

 

   

KOB?

  

Ulycka/incident

   

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

vindkrafler när ett tåg passerar en plattform på vilken väntande resenärer

befinner sig.
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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 avsnitt 2.7 i rapporten). Som tågpassagerare har man

däremot mycket liten kontroll över skeendet sedan man 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.

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" pä 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.

Riskreducerande åtgärder

Redan den mycket enkla riskmodell som skisserats i 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
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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 plattformarna (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 finner 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 "förbiledningsspår" där

andra möjligheter saknas 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).

(1) 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", t ex i form av ökade

väntetider, som gör att den i vissa fall kan vara mindre lämplig att använda).

e) Genom att försöka påverka resenärernas 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
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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 vamingssystem (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 ya_d man bör göra men inte

om @ 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 vamingssystem. 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 resandetäg 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 om vilken typ av tåg det är som kommer att passera samt vilken

hastighet_ det håller. Eventuellt 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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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 finns utvecklade för datorstödda riskanalyser. Framställ-

ningen i detta kapitel begränsar sig i stort sett till en översiktlig beskrivning av

det 60-tal programvaror som presenterades vid utställningen "Riskware '90"

(Marnicio m fl, 1991) den 7 december 1990 i Columbus, Ohio, i förhoppningen

att detta kan ge en någorlunda representativ och aktuell bild av programvaru-

utbudet för datorstödda riskanalyser. Det bör dock poängteras att kapitlet endast

ger en "ögonblicksbild" av programvarumarknaden utan att göra anspråk på

fullständighet.

Den i särklass största gruppen av programvaror som presenterades vid utställ-

ningen 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 ke-

misk industri (inklusive uppskattning av konsekvenser av sådana utsläpp;

programvaruexempel: 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 referenstser (exempel:

ACSL, BIOASSAY, GLOBAL86, MULTIWEIB, THRESH /THRESHW,

TOX_RISK).

d) Skattningar av hälsöeffekter som kan resultera från blandningar av olika

kemiska ämnen (exempel: MIXTOX).
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e) Åtkomst av data, rekommendationer och bestämmelser från olika myndig-

heter, i första hand U. S. Environmental Protection Agency (EPA) (exem-

pel: ICRMS, IMES, IRIS, Risk*Assistant, SARATRAX).

1) Ge grundläggande utbildning beträffande toxikologi och risker förknippade

med olika kemikalier (exempel: Toxicology and Public Health: Understan-

ding Chemical 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

felträdsanalys (CAFTA+, FaultrEASE, NUSSAR-II), simulering av osäkerhet i

samband med felträdsanalys (UNCERT), händelseträdsanalys (ETA-II), skatt-

ning av mänsklig tillförlitlighet (BRA-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 populationsdynamik 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 arbets-

stationer (VAX eller Sun) eller terminalanslutning till en större dator. För att

kunna använda programmen krävs som regel en dator med kapacitet motsva-

rande minst IBM AT/286 eller Macintosh SE, SE3O eller II 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 $l30,000

för den dyraste (SAFETI). Den vanligaste prisnivån ligger i intervallet $500 till

$10,000, men några av de större programpaketen (t ex RISKMAN och RMQS)

betingar priser upp till $45,000. För närmare uppgifter om priser och leveran-

törer för enskilda programvaror hänvisas till Mamicio m fl (1991).

Ytterligare ett antal programvaror presenterades vid den europeiska konferensen

"Safety and Reliability '92" i Köpenhamn, 10-12 juni 1992. Bland dessa kan

nämnas program för teknisk tillförlitlighetsanalys (FIGARO, SOFIA), HAZOP-

och FMEA-analyser (HAZARD Manager) samt händelse- och/eller felträdsana-

lyser (RiskSpectrum, ORCHARDS). Vidare presenterades ett expertsystem

(CASSANDRA) som i första hand utvecklats för riskberäkningar inom gas- och

off-shoreindustrin men som påstås vara lätt att anpassa till andra områden (t ex

underjordiska järnvägsstationer).
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