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1. GENERELT

Eiere av vassdragsanlegg er gjennom " Forskrifter for dammer " pålagt å sørge for at
anleggene holder et forsvarlig sikkerhetsnivå. For å etterkomme pålegget skal eieren
ha et system for sikkerhetsstyring. Dette vil bestå av flere ulike elementer.
Risikoanalyser kan, men må ikke nødvendigvis være, et av elementene i dette
systemet.

Risikoanalyse er en systematisk analyse for å besvare spørsmålene:

Hvilke uønskede hendelser kan inntreffe?
Hva er sannsynligheten for at de inntreffer?
Hva blir konsekvensene hvis de inntreffer?

Risikoanalyser kan gi råd om et vassdragsanlegg er sikkert nok og er kanskje særlig
anvendelig når man står overfor vanskelige_p_riositerings=blem av typen:

Hvilke av mine vassdragsanlegg har størst behov for fornyelse?
Hvilke fysiske tiltak bør velges?
Hvilke beredskapmessige tiltak bør velges?

En risikoanalyse gir et sett av scenarier med tilhørende sannsynligheter og
konsekvenser. Fra dette settet kan ulike risikoparametre beregnes og brukes som
beslutningsstøtte i det problemet man står overfor. Noen risikoparametere som kan
være aktuelle for vassdragsanlegg er:

1.1 Individuell risiko

Sannsynligheten for tap av liv for mest utsatte person. Parameteren viser om
enkeltindivider utsettes for urimelig høy risiko.

Sannsynligheten for at mest utsatte hus blir oversvømmet. Parameteren er svært lik
foregående og viser om enkelthus utsettes for urimelig høy risiko. Dammens klasse
baseres i dag på antall berørte hus ved et dambrudd.

Individuell risiko kan fremstilles i form av risikokonturer som er kurver trukket gjennom
punkter med samme risiko.

1.2 Samfunnsrisiko

Kan fremstilles i form av FN-kurver (F = frekvens, N = antall døde) som viser
sannsynligheten for en katastrofe som tar livet av N eller flere personer som funksjon
av N. Dette gir ikke nødvendigvis noen god målestokk for enkeltindividets risiko, men
skal vise at sannsynligheten for ulykker med et større antall døde ikke skal overskride
en ønsket lav sannsynlighet. Det er intet i veien for å bruke antall hus under vann i
stedet for antall omkomne. Alle skader kan også transformeres til en kroneverdi og
benyttes langs konsekvensskalaen.



1.3 Økonomisk risiko

Denne kan fremstilles på samme form som ovenfor, men vi kan også beregne
foRientet profitt eller forventet tap, gjerne i forbindelse med et utbyggingsprosjekt.
Også økonomisk tap som følge av tapt produksjon ved driftsstans kan vurderes.

En risikoanalyse vil, avhengig av detaljeringsnivå, kreve ulike metoder. I noen tilfeller
kan en grovanalyse basert på ekspertvurderinger være tilfredsstillende. I andre tilfeller
kan det bli aktuelt å gjennomføre detaljerte bruddbølgeberegninger og/eller detaljerte
beregninger som underlag for å angi en bruddsannsynlighet. Noen typiske
risikoanalytiske metoder er kort beskrevet i vedlegget. Av disse er:

Grovanalyse og FMECA mest egnet til å gi svar på hva som kan gå galt.

Feiltrær og pålitelighetsblokkdiagrammer er velegnet for å vurdere
årsaksammenhenger og å beregne feilsannsynligheter for sammensatte systemer.

Hendelsestrær kan gi en god beskrivelse av en hendelsesutvikling og av mulige
konsekvenser.

Sikker jobbanalyse er velegnet til å identifisere farer i hvert steg i en arbeidsoppgave

Om risikoen viser seg å være uakseptabel høy, kan risikoanalysen være et godt
hjelpemiddel for å finne frem til effektive risikoreduserende tiltak. Denne totale
prosessen blir som skjematisk beskrevet nedenfor.

Oppdatering

Risikoanalyser bør oppdateres med jevne mellomrom, ved fysiske endringer på
anleggene eller ved endrede forutsetninger på anlegget.

Fare-
identifikasjon

Sannsynlighet og
konsekvensberegning

Beregning av
risikoparametere

Er risikoen Nei Foreslårisiko-
akseptabel? reduserendetiltak

Ja

OK
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2. PROSJEKTERING, REVURDERING OG FORNYELSE

2.1 Prosjektering ved nybygging

1de tilfeller der det velges en alternativ løsning som ikke har bakgrunn i
forskrifter/retningslinjer skal det dokumenteres at alternativet gir det sikkerhetsnivået
som er forutsatt. En slik dokumentasjon kan delvis baseres på risikoanalyse.
Risikoanalysen må i så fall gjennomføres både for den alternative løsningen og for en
tradisjonell løsning innenfor samme type konstruksjon. Det forutsettes at beregningen
foretas såvidt mulig på samme måte for begge konstruksjoner, og at det påvises at
bruddsannsynligheten for den alternative løsningen ikke er større enn den som er
behandlet i retningslinjen.

2.2 Revurdering

Om dameier ser det hensiktsmessig å anvende risikoanalyse ved en revurdering bør
det i første omgang benyttes en grovanalyse for å belyse vassdragsanleggets
sikkerhetsmessige status.

Slike analyser vil indikere om det er områder som bør belyses med ytterligere analyse
som igjen vil kunne avdekke hvorvidt tiltak er nødvendig eller ikke.

NVE vil vurdere å fravike krav til enkeltkomponenter dersom den totale sikkerheten
ivaretas tilfredsstillende. NVEs avgjørelse vil avhenge av anleggets klasse og av
dokumentasjonens/analysens innhold.

2.3 Fornyelse

Ved fornyelse av vassdragsanlegg blir eieren ofte stilt overfor valg mellom ulike
løsningsforslag, rekkefølge for fornying av anleggsdeler eller anlegg. Risikoanalyse kan
være en velegnet metode for å prioritere sikkerhetsmessig og kostnadseffektivt.
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3. ANALYSE FOR BEREDSKAPSPLAN

Eier av vassdragsanlegg må ut fra eget behov formulere sitt mål for sikkerhetsstyring
og deretter tilpasse omfanget og bruken av risikoanalyse for å nå målet. Dette kan i
enkelte tilfelle oppnås ved bare bruk av grovanalyser, eventuelt kombinasjon av flere
typer analyser eller spesielle analyser for enkelte anleggselementer eller spesielle
hendelser.

Bruk av risikoanalyser kan:

Gi systematisk gjennomgang av(alle)elementer/funksjoner.
Avdekke sterke/svake sider av teknisk, funksjonsmessig eller
organisasjonsmessig art.
Gi verdifulle og nødvendige bidrag til beredskapsarbeidet som ellers kan være
vanskelig å avdekke.

4. RISIKOINFORMASJON TIL TREDJEPERSON

Eier av vassdragsanlegg bør uoppfordret sørge for at personer som kan bli berørt av
en ulykke ved anleggene blir informert på en passende måte. Informasjonen bør
oppdateres, gjentas jevnrig og være offentlig tilgjengelig. I sitt informasjonsarbeide må
eier ha et bevisst forhold til:

ansvar for informasjon (hvem skal• informere)
målgruppe (hvem skal motta informasjon)
målsetting (øke sikkerhet og skape tillit)
innhold (emner, omfang, detaljeringsgrad, begrenset materiale)
presentasjonsform og tidspunkt (brosjyrer/brev, møter)

Eier bør fokusere på sikkerhetsstyring i egen organisasjon og evt samarbeid med
andre organisasjoner (politi/redningstjeneste, kommunale etater mv). Emner som kan
presenteres og forklares for tredjeperson kan være:

Mulige ekstreme hendelser ved vassdragsanleggene (og hva som skiller dem fra
normale hendelser)
Eiers beredskapsarbeid, øvelser og kontrollrutiner
Eiers ansvar, andre organisasjoners ansvar (politiet/redningstjenesten),
tredjepersons ansvar
Vurdering av anleggenes risikonivå kontra annen samfunnsrisiko
Dambruddsbølgeberegninger
Utførte sikkerhetstiltak siden forrige informasjonsrunde
Planer om sikkerhetstiltak og fornyelse av anlegg
Hvilke hendelser som utløser varsling av tredjeperson og hvordan varsling vil foregå
Hvordan folk skal forholde seg ifm. vassdragsulykker/ekstreme hendelser eller
varsling om slike
Rapportering om uønskede hendelser fra tredjeperson (hvordan varsle anleggseier)

Anleggseier, samarbeidende organisasjoner og tredjeperson har felles interesse i å
unngå uønskede hendelse ved vassdragsanleggene. Godt planlagt informasjons-
virksomhet kan føre til engasjement og omtanke for vassdragsanleggene både innenfor
og utenfor eiers egen organisasjon.
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5. DEFINISJONER

	

5.1 Risikoanalytiske definisjoner

NS 5814 «Krav til risikoanalyser» inneholder definisjoner hvorav noen gjengis her:

Konsekvens
Mulig følge av uønsket hendelse. Konsekvenser kan uttrykkes med ord eller
som en tallverdi for omfanget av skader på mennesker, miljø eller materielle
verdier

Konsekvensanalyse
Systematisk fremgangsmåte for å beskrive og/eller beregne mulig skadeomfang
på mennesker, miljø og materielle verdier som følge av uønskede hendelser.

Risiko
Uttrykk for den fare som uønskede hendelser representerer for mennesker, miljø
eller materielle verdier. Risikoen uttrykkes ved sannsynligheten for og
konsekvensen av de uønskede hendelsene.

Risikoanalyse
Systematisk fremgangsmåte for å beskrive og/eller beregne risiko.
Risikoanalysen utføres ved kartlegging av uønskede hendelser, og årsaker til og
konsekvenser av disse.

Risikoreduserende tiltak
Tiltak med sikte på å redusere sannsynlighet for eller konsekvens av uønskete
hendelser

Sikkerhetsstyring
Systematiske tiltak en organisasjon iverksetter for å oppnå, opprettholde og
videreutvikle sikkerhetsnivå i overensstemmelse med definerte mål.

Uønsket hendelse
Hendelse eller tilstand som kan medføre skade på mennesker, miljø eller
materielle verdier.
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5.2 Vassdragstekniske definisjoner

NS 3422 «Beskrivelsestekster for drift, vedlikehold og fornyelse av bygg og anlegg» gir
en del definisjoner. Noen er gjengitt nedenfor:

Fornyelse
Samlebegrep for utbedring, rehabilitering, ombygging, og modernisering.

Modernisering
Arbeider for å tilføre manglende funksjoner eller tilfredsstille formelle krav som er
kommet etter den opprinnelige oppføringen.

Ombygging
Arbeider for å endre en bygnings eller et anleggs funksjoner, arealbruk eller
standard, uavhengig av i hvilken retning standarden endres.

Rehabilitering
Utbedring hvor det tas sikte på å bevare mest mulig av antikvarisk verdi eller
arkitektonisk kvalitet.

Utbedring .
Arbeider for å bringe en bygning eller et anlegg opp til funksjonell og teknisk
standard etter skader, unormal slitasje eller mangelfullt vedlikehold. I praksis er
dette arbeider som går utover normalt vedlikehold.
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GENERELT

"RISIKOANALYSE, Veiledning til NS 5814" ISBN 82-519-0970-0 Tapir Forlag, gir en mer
omfattende metodeoversikt.

GROVANALYSER

Grovanalyser kan utføres på ulike måter. En slik analyse er kanskje allerede kjent for noen
gjennom arbeidet med beredskapsplanen. Visse hendelser blir definert som
belastning/trussel for anlegget, eksempelvis flom, storm, menneskelig svikt m.fl. Eierene er
pålagt å vurdere "konsekvenser" og "mulige tiltak".

Fare Konsekvens Tiltak

Flom

Storm

Menneskelig
svikt

Tab.1

Generelt ved grovanalyser bør følgende forhold vurderes:

Utstyr som kan svikte
Farlig utstyr/matedaler
Farlige koblinger av utstyr/materialer
Påvirkning fra omgivelsene
Menneskelige feilhandlinger
Sikkerhetsutstyr/nødprosedyrer

En enkel konsekvensanalysesomkan benyttesi beredskapsarbeidet,kan gjennomføres
ved å dele anleggeti elementerog f.eks. analysere i et enkeltskjemasomvistnedenfor.

Nr. System/ Uønsket Årsak Konsekvens Konsekvens- Tiltak
Aktivitet hendelse kate ori

1 Hoveddam

2 Sidedam

3 Overlø

4 Flomluke

5 Bunnluke

6 Lekkas.emåler

7 St rin
Tab. 2, Eksempel på enkelt konsekvensanalyseskjema.



Slike analyser er raske, enkle å utføre, krever forholdsvis små ressurser og kan utføres av
eierens egen organisasjon. Eieren må selv definere sine konsekvensinndelinger.

Konsekvens Grenseverdier

Mindre Personskader som medfører fravær/legebehandling
Materielle skader/ roduks'onsta < kr

Alvorlig Personskader som medfører sykehusopphold
Materielle skader/ roduks*onsta < 	 kr

Svært alvorlig Invalidiserende skader
Materielle skader/ roduks.onsta < kr

Katastrofal Dødsulykke
Materielle skader/ roduks.onsta < 	 kr

Tab. 3, Eksempel på konsekvensinndeling. Antall kategorier tilpasses behov 


I grovanalysene kan det være hensiktsmessig å ta med både konsekvens og
sannsynlighet, slik at analysen kan bygges opp på samme måte som en FMECA-analyse.
Slike analyser bør utføres av personer med erfaring med risikoanalyser.

Sannsynlighet må tilpasses analyseobjektet og kan bygges opp på følgende måte:

Sanns nli het Grenseverdier

Lav Feil/skade som inntreffer med
sanns nli het o til 	 % innen en val t tids eriode

Moderat Feil/skade som inntreffer med
sanns nli het mellom % o 	 % innen en val t tids eriode

Høy Feil/skade som inntreffer
sanns nli het mellom % o 	 % innen en val t tids eriode

Svært høy Feil/skade som inntreffer med
sanns nli het mer enn % innen en val t tids eriode

Tab. 4, Eksempel på sannsynlighetsinndeling. Antall kategorier tilpasses behov.

Fordeler/ulemper ved grovanalyser:

Lite ressurskrevende
Godt grunnlag for videre analyser
Gir kun et overordnet risikobilde
Kun kvalitativ risikovurdedng
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3. FMECA (FAILURE MODES, EFFECTS AND CRITICALITY ANALYSIS)

Kan benyttes både til grovanalyser og til detaljanalyser. Analyseskjema kan f.eks. se ut
som følger:

Obj. Objekt Funk Feil Mulig Feil- Feil- Korri- Sanns. Konsekv. Anm.
nr. navn sjons art årsak konse- konse- gerende klasse klasse

art kvens kvens tiltak
lokalt eksternt

1
2
3

Tab. 5, Eksempel på skjema for FMECA.

FMECA-analyse kan med fordel utføres som gruppearbeid. Gruppen bør inneholde en
leder og personer med kompetanse i de aktuelle fagfelt for objektet, som alltid må være
drift, men kan også være f.eks. hydrologi, hydraulikk, byggeteknikk, geoteknikk, maskin-
teknikk, elektroteknikk.

Fordeler/ulemper ved FMECA-analyse

Systematisk gjennomgang av systemets komponenter
Godt utgangspunkt for mer omfattende kvantitative teknikker
Vurdering av sannsynligheten for komponentfeil og kritikalitet for hele systemet
Enkel metodikk, lett å gjennomføre
Svært ressurskrevende selv for små systemer
Alle komponentfeil analyseres og dokumenteres selv om de har liten eller ingen
konsekvens for systemet
Krever inngående kjennskap til systemets virkemåte
Oppmerksomhet rettes i stor grad mot tekniske komponentfeil. Menneskelige og
organisatoriske faktorer kan lett bli oversett
Evaluerer en komponent av gangen og forutsetter at de andre fungerer perfekt.
Ikke egnet til å avdekke kritiske kombinasjoner av feil.
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4. FEILTRE

Feiltre kan benyttes til kvantitative- eller kvalitative analyser av sammensatte systemer.

Feiltre er et logisk diagram som illustrerer sammenhengen mellom en uønsket hendelse i
systemet/operasjonen og årsaken til denne hendelsen. Den uønskete hendelsen kalles
topphendelsen (TH). I oppbyggingen av feiltre benyttes symbolene i tabellen nedenfor:

S mbol Beskrivelse

0G-port angir at H1,H2 og
H3 alle må inntreffe for at
topphendelsen TH skal
inntreffe

TH

(OG )

I 

H I H2 H3

Logiske porter

ELLER-port angir at
topphendelsen TH
inntreffer hvis minst èn av
H1, H2, eller H3 inntreffer

1TH


ELLER\\

1 


H I H3

Hendelse Basishendelse (Det nivå
der ytterligere detaljering
ikke ønskes)

Tab. 6, Forklaring av feiltresymboler.

VARSL1NG
MISLYKKES

( OG

DAMVOKTER
VARSLER IKKE

ALARMANLEGG
SV1KTER

(ELLER.

DETEKSJON VARSELOVERFØR1NG
SV1KTER SVIKTER

Fig. 1, Eksempel på et feiltre for mislykket varsling.
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Hvis feiltreanalysen skal være kvantitativ, må alle basishendelser tilordnes sannsynlighet,
deretter kan sannsynligheten for topphendelsen beregnes.

Positive og negative forhold:

Metoden er anvendbar på komplekse systemer
Gir god oversikt over mulige årsaksforhold
Analysearbeidet gir en meget god forståelse for hvordan systemet kan felle
Menneskelige feilhandlinger kan enkelt inkluderes i analysen
Omfanget av analysen begrenses til de faktorer som bidrar til øket sannsynlighet
for topphendelsen
Feiltreet gir en modell av systemet som muliggjør kvantifiseringen
Feiltreet gir et statisk bilde (tar ikke hensyn til tidsaspektirekkefølge av uønskete
hendelser)
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5. PÅLITELIGHETSBLOKKDIAGRAM

Feiltreet kan alternativt representeres med et pålitelighetsblokkdiagram. Dette er et logisk
diagram som viser om systemet fungerer. Et feiltre kan transformeres til et pålitelighets-
blokkdiagram. Det nedenstående pålitelighetsblokkdiagrammet svarer til feiltreet fra
kapittel 4.

Varsling
virker 


Deteksjon Varsel over- 1
virker 	 foring virker

Fig. 2, Eksempel på et pålitelighetsblokkdiagram.

Sviktsannsynlighet (eller-port)

TH 


Sviktsannsynlighet (og-port)

TH

(OG 

1


TRANSFORMERING 1

TRANSFORM:ERING

SAnnsynlighet for at systemet fungerer

Sannsynlighet for at systemet fungerer

(_1 ' 


2 ) 3

Fig. 3, Transformering mellom feiltre og pålitelighetsblokkdiagram.

Det presiseres at pålitelighetsblokkdiagrammet er et logisk skjema og må ikke forveksles
med koblingsskjema eller flytskjema
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6. HENDELSESTRE

Analysen kombinerer årsaksanalyse og konsekvensanalyse. Startpunktet er en initierende
hendelse (f.eks. fra grovanalysen), som bringer systemet ut av likevekt.

Hendelsestre benyttes som oftest til å analysere tekniske systemer.

Konsekvens 1

Ja

Varsling
mislykkes

Nei Konsekvens 2

Ja

Overto in Dambrudd

Nei Ja

Konsekvens 3

Annen skade

Nei Konsekvens 4

Fig. 4, Eksempel på hendelsestre.

Randbetingelser:

Definisjon av systemets fysiske grenser
Definisjon av initialbetingelser
Avgrensning til faktorer som medtas i analysen
Fastsettelse av detaljeringsnivå

Fordeler og ulemper med metoden:

Spesielt velegnet til analyser der tiden og rekkefølgen av hendelsene spiller en
avgjørende rolle
Muliggjør å danne et komprimert helhetsbilde av en rekke hendelseskjeder som
kan oppstå pga en initierende hendelse
Kan benyttes til å analysere grensesannsynligheter i hendelsestreet
Egnet for kvantitativ analyse når sannsynligheter for komponenter og operative
handlinger er kjent
I noen situasjoner; vanskelig å håndtere avhengigheter



7. S1KKER JOBB ANALYSE (SJA SAFE JOB ANALYSIS)

Sikker-Jobb-ananlysen går ut på å identifisere de farer som er forbundet med hvert enkelt
trinn i en jobbsekvens. Metoden utvikler løsninger som eliminerer eller kontrollerer farer,
og er spesielt godt egnet for utarbeidelse av jobbinstrukser.

Analysen utføres umiddelbart før jobben skal utføres og av den som skal utføre jobben.
Etter at jobben er utført bør analysen evalueres, og resultatene må overføres til drifts- og
vedlikeholdsstyringen.

Nedenstående er vist et eksempel på et analyseskjema:

SKJEMA FOR SIKKER JOBB ANALYSER
Jobbtittel: Dato:

Tid:

Avdeling:

Analysen er utført av:

Beskrivelse av jobben:

Ulykkeserfaring:

Ulykkespotensiale:

Regulerende bestemmelser(lowerk):

Jobbsekvens Mulig risiko Foreslått
vern

Foreslåtte sikkerhetsinstrukser:

Foreslått opplæringsprogram:

Underskrift: Dato:

Tab. 7, Eksempel på skjema for SJA
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Ved Sikker Jobb Analyser er det vanlig å
liste opp en del mulige trusler som f.eks: - Trykk

Strømning
Temperatur
Spenning
Løft
Parallelle aktiviteter
Avhengige aktiviteter
Avvik fra forskrifter eller prosedyrer
Vanskelige/ubekvemme arbeidsforhold
Spesielle krav til utførendes oppmerksomhet
Lav toleranse for feil/feilhandlinger

Vanlige hjelpemidler er : Sjekklister
Prosedyrer
Tidligere erfaringer

Fordeler/ulemper ved SJA:

Bedre operasjonell kontroll
Redusert risikonivå
Økt erfaringsoverføring
Kun overordnet oversikt over mulige farer
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