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Sammanfattning 
Idag står företag för ständiga utmaningar då verksamheten hela tiden måste utvecklas för att 

kunna konkurrera. Då nya hamnar byggs i redan befintlig tas ofta andra möjligheter i 

förfogande för att utvecklas ytterligare och minska på kostnader och risker. Att byta ut viss 

arbetskraft mot automation är en av dem. Studien syftar till att se till riskerna med att använda 

självkörande fordon för förflyttning av containrar i hamnområden. Arbetet har genomförts hos 

SCA Tunadal i Sundsvall för deras nya kommande terminal. Målet med studien var att se till 

de risker som finns med att använda arbetskraft kontra självkörande fordon. Om det utifrån en 

säkerhetsaspekt är lönsamt att gå mot en mer automatiserad verksamhet. För att utföra studien 

har dokument samlats in som beskriver olyckorna i hamnen, två personer som är extra 

ansvariga för olyckorna i hamnen har intervjuats och observationer har gjorts för att också se 

till hur det självkörande fordonet ska appliceras i verkligheten. Vid bearbetning av data har 

THERP - Technique for human error rate prediction använts för kartläggning av nuläget. 

FMEA - failure mode and effects analysis och FTA - Fault tree analysis har använts för att 

kartlägga det framtida läget med automation. Resultatet visar att det ur ett säkerhetsperspektiv 

är säkrast att använda sig av självkörande fordon då det är de mänskliga snedstegen som står 

för de största riskerna i hamnområden.   

Nyckelord: THERP, FTA, FMEA, Automatiserade fordon
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Abstract 
Today, companies face constant challenges, as the business must constantly be developed in 

order to compete. As new ports are being built in already existing ones, other opportunities 

are often made available to develop further and reduce costs and risks. Replacing some labour 

against automation is one of them. The study aims to ensure the risks of using self-driving 

vehicles for the movement of containers in port areas. The work has been carried out at SCA 

Tunadal in Sundsvall for their new coming terminal. The aim of the study was to examine the 

risk associated with manpower versus self-driving vehicles exist. If, based on a safety aspect, 

it is profitable to go towards a more automated business. To carry out the study, documents 

have been collected describing the accidents in the port, two persons who are extra 

responsible for the accidents in the port have been interviewed and observations have been 

made to also see how the self-driving vehicle is to be applied to reality. When processing the 

data, THERP - Technique for human error rate prediction has been used for mapping the 

current situation. FMEA - failure mode and effects analysis and FTA - Fault tree analysis has 

been used to map the future situation with automation. The result shows that from a safety 

perspective, it is safest to use self-driving vehicles, as it is the human slips that represent the 

greatest risks in port areas. 

 

Keywords: THERP, FTA, FMEA, Automated vehicles.  
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Terminologi 

Förkortningar 

OECD -  Organisationen för ekonomiskt samarbete och utveckling 

 

ITF - international transport forum 

 

FTA - Fault Tree Analysis 

 

FMEA - Failure Mode And Effects Analysis 

THERP - Technique for human error rate prediction 

MCS - Minimal Cut Sets  

SFP - Statistisk försöksplanering 

Stuffning - fylla containrar med gods 
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1 Introduktion  
Idag använder sig de flesta hamnar av arbetskraft vilket är dyrt sett till att det är en växande 

kostnad som går ut ur företaget. Självkörande fordon började användas i kommersiellt bruk i 

USA på 1950-talet, det togs sedan vidare till Tyskland och har sedan spritt sig världen över. 

Ändamålet för de självkörande fordonen har alltid varit densamma. Det ska göra så att 

kostnaden för arbetskraft krymper och skapa större möjligheter för företaget att utvecklas och 

ligga i “framkant”. Idag vet man dock relativt lite om självkörande fordons risker på en 

arbetsplats. Det man dock vet är att idag krävs det inte bara att tekniken och forskningen hela 

tiden ska utvecklas, det krävs även att fordonen är implementerade för moraliska lagar. 

Fordonet ska kunna undvika kollisioner eller att människor kommer till skada genom att agera 

mer som en människa. [1] 

 

Den högst definierade automatiseringsgraden heter full automation och innebär att fordonet 

helt körs av sig själv utan någon mänsklig tillsyn alls. I en situation där systemets prestanda 

skulle försämras ändras fordonets tillstånd till “minimal risk”. Den tekniskt största 

utmaningen med att använda sig av helt självkörande fordon är människans totala frånvaro. 

Någon som känner till systemet och kan se fel och vid behov byter ut fordonet om det skulle 

orsaka en risk för säkerheten.  [1] 

 

Hos SCA Tunadal i Sundsvall ska det byggas en ny hamn som ligger längre bort än den 

befintliga och samtidigt ska containrar fortsatt skickas från samma ställe som tidigare, se figur 

1 [2]. För att minska på kostnaden och öka effektiviteten för transporterna av dessa containrar 

ska en lösning tas fram för självkörande fordon samt av och pålastnings möjligheter. Tanken 

är att då att automatisera för att minska på kostnaden för arbetskraft. Automatiseringen ska 

vara något som gör att arbetet blir mer effektivt då det inte ska finnas någon människa som 

styr över varken pålastningen av stuffade containrar, transporten mellan den nya hamnen och 

stuffnings platsen och lastningen av de tomma containrarna. Målet med att automatisera ska 

vara att få ner kostnaden och minska på risker som finns.  
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Figur 1: Bild över Tunadals hamn i Sundsvall [29]. 

1.1 Övergripande syfte  

Syftet är att se till risker som finns med att använda sig av självkörande fordon för att flytta 

containrar mellan stuffnings platsen och containerhamnen jämfört med att använda sig av 

arbetskraft som idag.  

1.2 Avgränsningar 

Studien är avgränsad till att endast titta på vilka risker och vilka fördelar självkörande fordon 

kan medföra och göra en riskanalys för att jämföra det med vilka risker som finns med 

arbetskraft i hamnen. Arbetet kommer att genomföras hos SCA Tunadals hamn i Sundsvall 

för deras nya kommande terminal. Det kommer inte bli någon fördjupad studie kring andra 

delar av verksamheten. De metoder som kommer att användas är främst riskanalys gällande 

de risker som kan komma att ha betydelse för införandet av självkörande fordon.  

1.3 Detaljerad problemformulering 

Målet är att hitta en lösning för att transportera containrarna med självkörande fordon mellan 

den gamla och den nya terminalen. Det kan finnas en del risker och hinder med att använda 

sig av självkörande fordon som kommer att belysas. Studien förväntas att resultera i en bild av 

hur olika risker med automatiserade fordon kan elimineras och om det ur ett 

säkerhetsperspektiv är lönsamt att använda sig av självkörande fordon. Frågorna som ska 

besvaras kan ses nedan i min frågeställning.  

 

● Vilka risker finns med att använda sig av självkörande fordon vid förflyttning av 

containrar i hamnområden jämfört med arbetskraft? 

 

● Om riskerna i det resultat som redovisas måste risk reduceras har det någon påverkan 

på de positiva delarna av verksamheten?  
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1.4 Översikt 

Rapportens kapitel är utformade enligt följande: Kapitel 2 beskriver den teori och tidigare 

forskning som skapar en klarare bild av ämnet och är nödvändig för att kunna besvara 

frågeställningen. Kapitel 3 beskriver metoden och hur information samlats in. Kapitel 4 

innehåller resultatet av studien. Kapitel 5 innehåller analys av det resultat som tagits fram. 

Kapitel 6 omfattar slutsatsen av resultatet och den övergripande studien.  

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Riskanalys av självkörande fordon i hamnområden 

Jenniefer Bylin  2019-06-14 

12 

 

2 Teori 

2.1 Riskanalys  

De risker som finns identifieras med en riskidentifikation som i de flesta fall följer flera 

förutbestämda checklistor. Riskerna identifieras och skattas därefter hur allvarliga de är 

genom att en ansvarig ser på problemet på ett djupare plan och uppskattar sannolikheten att 

varje risk ska inträffa. Olika risker har inte bara en risk i att de kan skada människor, egendom 

och förmögenheter. Det får ofta också en ekonomisk konsekvens. Därför ses det som mycket 

viktigt i ett företag att minska på riskerna både för de anställda och för ekonomin inom 

företaget.  

 

Det är viktigt inom ett större företag att särskilja på de olika skadorna. Personskador och 

egendomsskador är i många fall lättare att hantera eftersom att det finns olika typer av 

försäkringar som täcker upp, vilket det inte gör på en förmögenhetsskada. Det finns också 

lagar som kan ställa krav på att det finns riskanalyser i det fall det finns en risk för 

personskador. Det finns många anledningar till att speciellt särbehandla skador som 

personskador då det kan få stora konsekvenser såsom straff, skadestånd mm. [3] 

 

 

Figur 2: Visar vilka steg som omfattar riskanalys respektive riskhantering. 

För att kunna skatta och utvärdera olika risker finns det centrala begrepp, sannolikhet och 

konsekvens. Konsekvens kan beskrivas antingen genom att bestämma ett poängvärde eller ett 

monetärt värde som motsvarar konsekvensens kritikalitet. Sannolikhet beskrivs oftast med en 

procentsats som anger hur många gånger på hundra som en risk kommer att inträffa. Graden 

av riskbenägenhet kan variera mycket hos olika typer av företag, produktområden och 

individer. Därför väljer de också att reducera riskerna i större och mindre utsträckning. I de 

flesta fall talas det om att sälja riskerna vilket innebär att någon annan ansvarar för riskerna 

om något skulle hända. Det kan tex vara försäkringsbolag, bank eller leverantör. Att ett 

företag säljer alla sina risker ses som en omöjlighet då det blir väldigt dyrt i de flesta fall så 

därför gäller det att rangordna och identifiera vilka risker företaget kan acceptera. Riskerna 

brukar delas upp i två huvudgrupper. Riskreducering och riskledning. Riskreducering innebär 

att en annan part tar över risken genom en risk försäljning. Riskledning innebär att företaget 

kontrollerar och följer upp riskerna genom olika system i verksamheten, se figur 2. [3] 
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2.1.1 FMEA - Failure Mode And Effects Analysis 

FMEA är en metod för att förhindra och identifiera felmöjligheter i en process eller produkt. 

Metoden brukar i de flesta fall användas i konstruktions - samt process utvecklingsfasen, de 

brukar då kallas för konstruktion respektive process-FMEA.  FMEA går att applicera på en 

produkt som sedan tidigare produceras eller en process som är i bruk med gott resultat [4]. 

Det är sett som “instrument för kvalitetssäkring” men etablerades inte förrän på 1980-talet i 

samband med att ISO 9000 utvecklades. [5] 

 

Syftet med metoden är att hitta alla felmöjligheter hos en produkt eller process och där man i 

sin tur försöker eliminera felen. De fel som användaren av processen eller produkten kan ha 

orsakat ska även de inkluderas i feleffektsanalysen. Detta för att man i tid ska kunna korrigera 

dessa fel risker och sätta in motåtgärder. [5] 

 

FMEA bygger på en effektiv hantering av tidigare erfarenheter. Att utvärdera varje detalj, 

processteg och funktion ur synsättet att tänka på vad som möjligen kan bli fel än vad som 

normalt brukar bli rätt. Analysen ska hela tiden förnyas för att resultatet senare ska bedömas 

som godkänt. Det finns andra metoder som ligger väldigt nära FMEA bland andra 

felträdsanalys, FTA och statistisk försöksplanering, SFP. FTA anses utgöra ett bra 

komplement till FMEA då FTA täcker behovet av att vid komplexa processer och system inse 

sammanhanget och villkoren vid uppkomst av fel. [5] 

 

Figur 3: Bild från en FMEA-blankett som används vid utvärdering av risker. [30] 

 

Idag lever vi i en tid av hård konkurrens, människor har ökat sitt konsumentmedvetande och 

lagstiftningen skärps. Av den anledningen finns det ingen tillverkare som inte högprioriterar 

kvalitet. Att dessutom kunna kombinera hög kvalitet med hög produktivitet är mycket viktigt. 

En viktig slutsats inom FMEA är att det inte går att uppnå en god kundtillfredsställelse enbart 

genom att eliminera de fel som har den högsta felfrekvensen. Det kan finnas många små 

brusfel som också kan orsaka en stor skada.  
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FMEA har ett arbetssätt som brukar delas in i process-FMEA och konstruktions-FMEA. I 

detta fall blir inriktningen process-FMEA: 

● En preliminär P-FMEA som utförs på systemnivå.  

● Olika typer av lösningsförslag uppmärksammas.  

● Efter systemval förbättras samt fördjupas P-FMEA men fortfarande på systemnivå.  

● P-FMEA genomförs på respektive process, parallellt med process- och 

metodutveckling.   

För att på ett bra sätt identifiera kundbehovet och se till att arbetet styrs i rätt riktning mot det 

område som för kunden är viktigast kan i första hand metoden QFD, Quality Function 

Deployment användas. Den identifierar kundkraven och ger dem mer tekniska termer. Den 

skapar ett lite mindre område så att arbetet styrs in på rätt saker, vilket kan ha en avgörande 

betydelse i slutändan. [5] 

 

2.1.2 Genomförande av process-FMEA 

Analysen av process-FMEA delas in i tre huvudområden: 

● Ta fram flödesschema 

● Fylla i blanketten, se figur 3 

● Identifiera åtgärdsbehov 

 

Allt börjar med att skapa ett flödesschema över den process som ska analyseras. En 

beskrivning av de befintliga processteg som ingår i analysen samt efterkommande processteg 

som är viktiga för analysen.  

 

Efter att flödesschemat är skapat ska blanketten fyllas i. Det som fylls i är bland andra 

funktion, leverantör, projekt tillhörighet mm. Därefter fylls det i vad den processen eller 

maskinen gör samt det viktigaste som är vad som kan göra att fel uppkommer, feltyp. När 

feltyperna är identifierade ska det i nästa steg tas reda på vilka tänkbara orsaker det finns till 

att ett fel inträffar vilket kallas felorsak. När feltypen och de olika felorsakerna är 

identifierade ska det anges vilken effekt det får om felet skulle inträffa. I första hand är det 

systemet som tas i beaktande och i andra hand processen. Det är viktigt att det i FMEA-

dokumentationen framgår om effekten är bedömd utifrån kund eller process eller för båda. 

Det finns sen olika sätt att upptäcka att ett fel innan tex en produkt når kund eller att 

processen störs. Därför anges det i kontroll om felet på något sätt kan upptäckas, avskiljas 

eller helt elimineras.  Det är också mycket viktigt att kontrollen görs vid samma tillfälle och 

av samma personer för att få en konsekvent värdering. [5] 

 

För värdering av felintensiteten för varje orsak går man igenom feltyperna och de 

bakomliggande orsakerna ytterligare en gång. Felorsakerna ges då en uppskattad felfrekvens 

på en bedömningsskala mellan 1 till 10. Skalan uppträder i den ordningen att 1 betyder att det 

är osannolikt att ett fel förekommer och 10 betyder att det är mycket stor sannolikhet att ett fel 

förekommer. Denna felintensitet läggs till i kolumnen Po.  
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En bedömning av feleffekten för kund eller system mäts genom att för varje felorsak välja en 

effektsiffra mellan 1 till 10 där 10 är allvarligast. En bedömning av produktionsanläggningen 

ska också göras. Det tal som är störst av dessa två är det tal som ska anges i kolumnen S.  

 

För att bedöma om kontrollen är effektiv ges en skala mellan 1 till 10 där 1 betyder att ingen 

risk passerar efter att en kontroll utförs. Vid bedömningen av skalan måste det tas i beaktande 

att ju ovanligare felet är desto större är chansen att man missar felet vid manuell kontroll.  

 

Risktal = RPN  

Felintensitet = Po 

Allvarlighetsgrad = S 

Upptäcktssannolikhet = Pd 

 

Genom att beräkna RPN fås en vägledning till att sortera ut de viktigaste felen, som bidrar till 

mest skada.  

 

𝑅𝑃𝑁 =  𝑃𝑜 ∗  𝑆 ∗  𝑃𝑑 

 

 

Det är mycket viktigt att efter beräkningen av RPN fylla i rekommenderade åtgärder. Detta 

för att utan konkreta åtgärder sker ingen förbättring. Det kan vara idéer eller förslag som 

sedan måste arbetas vidare på för att få en så bra lösning på problemet som möjligt. [5] 
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2.1.3 FTA - Fault Tree Analysis  

Fault Tree Analysis eller felträdsanalys som det heter på svenska används för att hitta de olika 

kombinationerna av felfunktioner och felhandlingar som kan leda till en viss skadehändelse. 

Utgångspunkten för analysen är den så kallade topphändelsen. Villkoren för topphändelsen 

ska framkallas av närmast underliggande händelse och då ge sannolikheten.  Tabell med 

kombinationer av händelser och tillstånd som behövs för att topphändelsen ska inträffa ger 

lösningen till felträdet. Felträdesanalysens fördel ur ett kvalitativt perspektiv är dess förmåga 

att belysa skadeförloppet genom att fördärva det till sina beståndsdelar och tydliggöra deras 

förhållanden. Olika typer av träd metoder kan bli svårtolkade samt kostnads- och tidskrävande 

om systemet är för stort och komplicerat. För att få en så bra felträdsanalys som möjligt krävs 

det att de potentiella skadeverkningarna ska vara allvarliga samtidigt som skadorna ska vara 

svåra att uppskatta. Felträdsanalysen är en typ av riskanalys som är baserad på ett logiskt 

diagram även kallat fel trädet. Den beskriver villkoren för en avvikelse i en process. Denna 

avvikelse är vanligtvis en konsekvens eller en slutkonsekvens.  [6] 

 

Felträdsanalysen brukar omfatta tre delmoment:  

● Framställning av felträdet (logiska diagrammet) och redogörelse av tänkbara 

skadeförlopp.  

 

● Identifiera MCS - Minimal Cut Sets, de beskriver kombinationer av bas händelser som 

utgör vägen till topphändelsen.  

 

● Verkställning av tillförlitlighet- och felfrekvensberäkningar.  

 

Det första steget i att konstruera felträdet är att identifiera den allvarliga slutkonsekvensen, 

topphändelsen. Utifrån processflödesschemat listas de delsystem och redskap som är kritiska. 

Till sist definieras de tänkbara utlösande händelser som utgör bashändelser.  Dessa 

bashändelser berör i de flesta fall de kritiska delsystemen och redskapen. När felträdet ska 

konstrueras är det lättast att börja längst upp med topphändelsena och jobba nedåt till 

bashändelserna, se figur 4. [6] 
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Figur 4:  Felträdsanalys av blandningskärl med topphändelsen “högt tryck”. [31] 

 

2.1.4 THERP - Technique for human error rate prediction  

THERP är en metod för att förutsäga vilka mänskliga fel som kan uppkomma och utvärdera 

nedbrytningen av ett människa maskinsystem som kan orsakas av olika typer av mänskliga fel 

var för sig eller tillsammans med utrustningens funktion. [7] Den beräknar sannolikheten för 

mänsklig trovärdighet och värdering av dess verkan. THERP är i grund och botten en 

kvantitativ analys men utvärderingen kan även göras utan numeriska värden vid 

identifieringen av händelsekedjor som resultat av felhandling. Varje steg redovisas i en logisk 

ordningsföljd då metoden bygger på händelseträdsmetodik. De arbetsuppgifter som ska 

analyseras kan kortfattat beskrivas som att operatörs /systemfel identifieras, sannolikheten för 

varje delmoment beräknas, de faktorer som påverkar prestationsförmågan redovisas och 

händelseträdet sätts samman. THERP kräver en god kunskap kring organisationen, systemet 

och hur förhållandet mellan maskin och människa ser ut. [8] 

 

Vissa anser att THERP är den mest kända och allmänt använda teknik. Den har ändrats och 

uppdaterats många gånger under årens lopp för att kunna appliceras så bra som möjligt på 

olika risker. I figur 5 visas en förenklad figur av THERP analysen. [9] 
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Metoden delas in i steg vilka är följande: 

1. En grundläggande beskrivning av analysobjektet som innehåller den verksamhet som 

är kopplad till objektet. Den inkluderar både målsättningar och funktionssätt.  

 

2. Tidigare forskning av liknande riskanalyser för att hitta topphändelser där den 

mänskliga faktorn är en bidragande orsak.  

 

3. Dela in verksamheten i väldefinierade deluppgifter med en arbets- eller 

uppgiftsanalys. Det specificeras också vilka arbetsmoment och vilken utrustning som 

hör till de olika deluppgifterna. 

 

4. Det identifieras möjliga eller troliga operatörsfel i varje deluppgift. Fel som inte har 

betydelsefulla konsekvenser bortses. 

 

5. Ett händelseträd konstrueras för varje deluppgift där respektive förgrening ska 

representera bra och dåligt beteende.  

 

6. För varje gren i händelseträdet uppges sannolikheter.  

 

7. Olika faktorer som stress, vana och utbildning som är prestations påverkande 

uppskattas och används för att förändra de tidigare sannolikheterna.  

 

8. När den totala felsannolikheten beräknas uppskattas och används beroenden mellan 

olika arbetsmoment.  

 

9. Sannolikheten för felaktig och felfritt arbete beräknas.  

 

10. Sannolikheten för att olika fel hittas i rätt tid och hinner korrigeras innan de leder till 

betydelsefulla konsekvenser uppskattas och används i steget innan för att modifiera 

sannolikheterna.  

 

11. Om den bedöms vara berättigad genomförs en känslighetsanalys.  
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Figur 5: De olika stegen i THERP analys. [7] 

THERP appliceras vanligtvis på nivån av specifika uppgifter och stegen inom dessa uppgifter. 

Av den anledningen fokuserar analysformen därför på de operationer som skulle kunna vara 

den lägsta nivån av hierarkisk uppgiftsanalys. Det finns några typer av vanliga fel som tas i 

beaktande. Vilka tex är:   [10] 

 

• Fel på försummelse (utelämna steg eller hela uppgiften). 

• Urvalsfel: 

- väljer fel kontroll 

- utfärdar fel kommando 

• Sekvensfel (åtgärd utförd i fel ordning). 

• Tidsfel (för tidigt / för sent). 

• Kvantitativt fel (för lite / för mycket) 

 

Därefter registreras dessa fel och återställs efter behov. [10] 
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2.2 Tidigare forskning  

Utvecklingen av självkörande fordon har gått fort fram under de senaste åren. Många företag 

inom IT-industrin har valt att gå direkt från vanlig arbetskraft till hög automatisering utan 

tidigare bakgrund. Idag är automatiserade fordon som arbetar utan påverkan från mänskliga 

förare mycket begränsat, de används främst till mycket specifika rutter, vid låga hastigheter 

och ibland även inom begränsade områden inom industrin. Än så länge finns tex små bussar 

som rör sig i låg hastighet inom arbetsplatsområden, campus och liknande. Dock finns några 

få fall där de är ute i trafik. Dessa helt automatiserade fordon har setts i begränsade miljöer för 

industriella uppgifter och frakt, såsom förflyttning av containrar i hamnar eller lastbilar som 

är helautomatiserade i gruvor. Det är fortfarande en utmaning att utöka området för 

självkörande fordon då det tillkommer trafikförhållanden, kör uppgifter och 

väderförhållanden. Det är än så länge relativt begränsat till bra väder vid låga hastigheter 

inom ett visst område, men tekniken och forskningen går framåt. [11] 

 

För utveckling och införandet av automatiserade fordon inom godstrafik identifieras 

kostnadseffektivitet som den starkaste drivkraften och även viktigaste samhällseffekten. Den 

ekonomiska effekten anses vara minskad kostnad för förare, minskade transportkostnader och 

minskad bränsleförbrukning. Enligt forskning anses även förbättrad miljö vara en viktig 

samhällseffekt både luftkvaliteten och klimatutsläppen förbättras. Eftersom att ett 

automatiserat fordon även är skapad för att reagera snabbt och vara pålitlig ska även 

trafiksäkerheten öka då de flesta olyckor är relaterade till den mänskliga faktorn.  

En stor drivkraft till att automatiserade fordon tidigt kan införas inom godstransporter är att 

många industrier idag använder transporter inom avlysta områden, som gruvor och hamnar 

där trafikmiljön inte är lika komplex som i stadstrafik. [11] 

 

I början av 2017 introducerades en rapport från OECD och ITF i ett samarbete med det 

internationella transportarbetarförbundet IRU ( International Road Transport), det europeiska 

biltillverkarnas organisation (European Automobile Manufacturers Association) och det 

internationella vägtransportförbundet (International Transport Workers Federation). Den ser 

till olika scenarier för att kunna skapa en bild och analysera effekterna av ett införande. 

Lastbilar som är automatiserade finns redan i övervakade områden som hamnar och enligt 

rapporten kan förarfria lastbilar bli mycket vanligt inom tio år. Idag pågår tester främst i USA 

och vissa delar av EU för de förarfria lastbilarna på allmänna vägar. Enligt forskning skulle de 

automatiserade lastbilarna möjliggöra för kostnadsbesparingar, säkrare vägar och lägre 

utsläpp.  

 

Vissa experter menar på att en komplett utvecklig av förarlösa lastbilskolonner ligger långt 

fram i tiden. De anser att det krävs både teknikutveckling och regeländringar för att 

möjliggöra utvecklingen. Ett exempel som berör studiens fall är Scania som fått i uppdrag att 

skapa världens första projekt för helt automatiserade lastbilskonvojer i Singapore. Tanken var 

att lastbilarna på allmän väg ska transportera gods containrar mellan hamnterminaler i 

Singapore. Med hjälp av fyra lastbilar, där tre av dem är förarlösa. Inte bara lastbilarna 

automatiseras utan även lastning och lossning. Eftersom att de ekonomiska och praktiska 
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fördelarna är stora för självkörande fordon kommer automatiskt antalet förarjobb att påverkas 

i framtiden. [11] 

 

Vera från Volvo är ett självkörande fordon som bidrar till betydligt mindre avgasutsläpp och 

lägre ljudnivåer. Den övervakas via ett kontrollcenter så viss arbetskraft behövs hos Volvo 

Vera. [12] Detta nya självkörande fordon är konstruerat för att vara väldigt säker, den är 

utrustad med sensorer, radar och kameror för att ha kontroll på plötsliga saker som kan dyka 

upp på vägen och för att veta vart den ska. Den har en lägre drifthastighet för att successivt 

börja på en lägre hastighet inom ett mer definierat område och sedan öka gradvis. Vera är 

tänkt att anpassas för användaren och vilket behov den skall uppfylla och är inte en lösning 

för alla överallt, se figur 6. [13] 

 

Figur 6: Volvo Vera som används för att förflytta en container. [13] 

 

Riskanalys av automatiserade bussar i stadsområden visar att det finns vissa risker med att 

använda sig av automatiserade bussar i stadsområden. Bland annat att bussen kan riskera att 

stanna för grenar och träd, fotgängare och cyklister i de fall då de kommer för nära eller vid 

kraftig nederbörd. Riskerna kan resultera i att bussen utfärdar kraftiga inbromsningar då det 

för den är svårt att avgöra skillnaden mellan en gren och en människa. Testerna är utförda 

med en busschaufför som vid oväntade händelser var redo att ingripa [14]. 

 

Av den mindre förstudie för riskanalys av automatiserade virkestruckar pekas det på att 

riskerna är mindre omfattande i och med att de kör i en lägre hastighet än t.ex en autonom bil 

där det kan inträffa fler och mer omfattande oväntade händelser per tidsenhet. Dock så måste 

systemen i en automatiserad truck kunna hantera plötsliga händelser. Det kan vara att ett barn 

eller djur kommer in på anläggningen där dessa fordon håller till. Till skillnad från en 

automatiserad bil kan dessa truckar stå still tills problemet är åtgärdat.  

 

Den tydligaste risken för en automatiserad virkestruck är att den kolliderar med olika saker. 

En åtgärd som kan minska risken att det händer är att utrusta trucken med sensorer. Då kan 
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den känna av om det dyker upp ett oväntat hinder och styra undan eller bromsa. Det finns 

dock ingen lösning med ett sensorsystem på virkestruckar idag utan då måste leverantören 

själv hitta en lösning och testa systemet för att sedan applicera det på verkligheten [15]. 

 

Från en studie om riskanalys av självkörande fordon i trafiken visar resultatet att när det är 

problem med radar på det självkörande fordonet så finns risken för kollision bakifrån, 

speciellt vid längre resor. Även problem med fordonets kamera i kombination med att föraren 

inte har tillräcklig kontroll på vägen kan göra att en farlig situation uppstår. Det finns även 

risker med att föraren som sitter i det självkörande fordonet somnar eller håller på mycket 

med telefonen i samma stund som något inte riktigt fungerar som det ska. Det är främst radar, 

GPS, kamera och sensorer som de stora riskerna med självkörande fordon enligt analysen.[16]  

  

Enligt en FMEA analys av självkörande fordon har man kommit fram till att lösningen på 

problemen som FMEA analysen visar är en typ av säkerhetspåse eller en oberoende 

säkerhetskomponent. De problem som FMEA analysen visade var bland annat sensor fel som 

ger fel order till det automatiserade fordonet, vilket kan orsaka farliga situationer. Även 

låsningsfel i kontrollapplikationen som leder till att fordonet blir okontrollerbart var en 

allvarlig risk. Tester visade också att manövreringsfel var vanligare i ett automatiserat fordon 

än i ett vanligt. När testet utfördes igen efter att en oberoende säkerhetskomponent hade lagts 

till visade det sig att 3 risker hade försvunnit helt efter åtgärd.[17]  

  

Av den tidigare forskningen kan det ses att det i dagsläget inte finns någon forskning kring 

riskanalys av självkörande fordon i hamnområden. Den forskning som finns som är närmast 

studiens ämne är riskanalys av självkörande fordon på väg. Det innebär att denna studie är 

först med att titta på FMEA och FTA analys för automatiserade fordon i hamnområden och 

har idag ett unikt bidrag till forskningen.   
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3 Metod 
Detta arbete är en kvalitativ studie med vissa drag av kvantitativ studie då det genomförs en 

analys ur ett dokument som beskriver de vanligaste riskerna med att arbeta i hamnen idag. 

Observationer, två intervjuer, dokument och litteratur används för att få fram resultatet av de 

vanligaste riskerna med att arbeta i hamnen idag, samt hur det kan komma att se ut i det 

framtida läget. Arbetet utförs på SCA Tunadal i Sundsvall för deras nya kommande terminal.  

3.1 Övergripande metod 

Detta arbete baseras på en riskanalys skapad hos SCA i Tunadal. En riskanalys med dess olika 

aspekter är en metod som syftar till att se hur olika risker hos ett företag värderas i en skala. 

Därefter vad som kan förändras för att minska dessa risker. Riskerna utvärderas främst ur 

litteraturen men även genom intervjuer hos företag som använder sig av självkörande fordon.  

 

Studien syftar till att utvärdera ett av två fall hos företaget men genom att undersöka även det 

nuvarande läget utvärdera om det är värt att satsa på det framtida läget ur ett 

säkerhetsperspektiv.  

 

● Nuläget, arbetskraft och olika truckar och maskiner som styrs av människor. Finns få 

risker men vissa kan vara allvarliga om de anställda inte följer vissa riktlinjer.  

 

● Framtida läget, det mesta är automatiserat förutom stuffning av containrar med 

truckar. 

 

För att få en djupare förståelse för det nutida läget i Tunadal samt en bild av transporten med 

de självkörande fordonen i hamnen intervjuas två arbetande personer som har erfarenhet kring 

risker och åtgärder av dem. Även möten med företag som idag har liknande lösningar på det 

automatiserings problem som Tunadal är ute efter arrangeras. Utifrån möten och intervjuer 

med olika företag tas en lösning fram på de problem och även risker som dessa företag stött 

på tas med i riskanalysen.  

 

Anledningen till valet av THERP för nuläget och FMEA och FTA för det framtida läget var 

att THERP är en bred och vanlig analysmodell för att titta på mänskliga snedsteg och vilka 

risker de kan medföra. FMEA är bra för att se på olika processer och var i dessa något inte 

fungerar som det ska. FTA skapar ett händelseträd som tillsammans med FMEA utgör en 

fulltäckande riskanalys.  

 

Bilden av det nuvarande läget skapas genom möten med de mest insatta i risker och säkerhet i 

hamnen. Information om riskerna samlas in genom intervjuer, möten och dokument av 

tidigare skador inom organisationen.  

 

För analysen av nuläget med THERP och det framtida läget med FTA används OrgCharting 

för att skapa händelseträden. Det är ett program som gör det enkelt att skapa och göra om i 
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träden i efterhand. Analysen av det framtida läget med hjälp av FMEA skapas i Excel för att 

lättare kunna räkna ut risktalet och de rekommenderade åtgärderna. En FMEA blankett 

används för att lättare få en bra struktur och göra analysen på ett korrekt sätt.  

 

I figur 7 ses en övergripande bild av hela metoden för att göra vidare läsning lättare att förstå. 

I kommande kapitel förklaras varje del närmare.  

 
Figur 7: Figur som visar metoden i sin helhet.  

3.2 Nuläget  

Utifrån den information som samlats in med hjälp av möten, intervjuer och dokument görs en 

mindre analys med hjälp av THERP. Denna utvärdering skapas för att i ett senare skede få ett 

bättre perspektiv och kunna jämföra resultatet mot resultatet av det framtida lägets riskanalys. 

Intervjun med arbetande på hamnen i Tunadal är tänkt att ge en förbättrad bild av det som 

dokumentet visar. Det ska göra analysen lättare att genomföra och förstå samt ge ett bättre 

resultat i ett senare skede. Analysen görs på de risker som är mest omfattande och som ett 

antal år tillbaka har haft en påverkan på verksamheten genom person- eller fordonsskador. 

Andra risker som finns men som inte haft och med liten sannolikhet kommer ha en betydelse 

för verksamheten tas inte i åtanke vid analysen. Utifrån resultatet av THERP analysen dras 

slutsatser om det är mindre riskfyllt att behålla nuläget eller om det framtida läget är det som 

skall föredras. 
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3.3 Framtida läget  

I det framtida läget görs en riskanalys som benas ut i en FMEA analys tillsammans med en 

FTA analys som ritas upp i ett händelseträd för att visa riskerna tydligare. Det bildas två 

analyser som delvis hör ihop med varandra för att skapa en tydligare bild av det framtida läget 

med automatisering. Information samlas ihop innan analysen påbörjas via både möten, 

observationer och litteratur för att göra analysen så pålitlig som möjligt. Det forskas mycket 

inom automatisering och det finns företag som idag har testat att automatiserat hamnar med 

hjälp av bland andra självkörande fordon. Av den anledningen tas litteraturen till hjälp och 

bidrar till den största delen av riskanalysen för det framtida läget. Litteraturen tillsammans 

med det underlag som finns för hur hamnen utformas med automatiserade fordon skapar 

grunden för de olika feltyperna, felorsakerna och feleffekterna. Hur kontrollen för att minska 

risken för att dessa fel inträffar tas litteraturen till hjälp för att se hur liknande problem lösts 

tidigare. Att hitta förbättringar till hur dessa risker helt skulle kunna elimineras i framtiden är 

egna tankar och åsikter.  

3.4 Analys 

Analysen av resultatet utförs på det sätt att om det finns risker i det framtida läget eller 

nuläget som måste risk reduceras ses det först till hur allvarliga dessa risker är och om de på 

något sätt skulle kunna ha en påverkan på de positiva. Om det finns en påverkan från att 

riskreducera på de positiva delarna inom företaget analyseras det senare för att se till om det 

är värt att riskreducera dem eller strunta i det för att de positiva ska överväga. Detta eftersom 

att varje verksamhet vill ha en så stor positiv effekt som möjligt av riskreduceringen och inte 

bara göra det av den anledningen att det finns en risk.  

3.5 Datainsamling  

Kapitel 3.5.1 till 3.5.4 beskriver metoden för hur datainsamlingen av intervjuer, möten, 

dokument och observationer har utförts.  

3.5.1 Intervju 

En del i att få fram mer information kring vilka risker verksamheten har idag med arbetskraft 

användes intervjuer som ett hjälpmedel. Anledningen till att intervjua två personer på Tunadal 

och inte användning av t.ex. enkätundersökning var att svaren blev mer omfattande och lättare 

att använda i arbetet. För just detta arbete krävs det en mer omfattande förståelse kring 

riskerna och på grund av den anledningen var intervjuer ett bättre alternativ.  

 

Det finns olika typer av intervjuformer och den som använts i studien är den 

semistrukturerade intervjun. Det är en blandning av den strukturerade intervjun och den 

ostrukturerade intervjun. Intervjuaren ställer frågor genom en redan förberedd frågeställning 

där frågorna blir mycket specifika men kan samtidigt om den intervjuade personen går in på 

ett litet annat spår, ställa följdfrågor för att få en större bredd i svaren [18]. Anledningen till 
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att den semistrukturerade intervjun valdes var att den intervjuade kan känna sig mer 

avslappnad i intervjun och frågorna känns ofta inte lika påtvingande.  

3.5.2 Möten 

För att få olika företags perspektiv på hur en möjlig lösning med självkörande fordon skulle 

kunna se ut så har möten hållits. Det hölls flera möten med olika företag av den anledningen 

att det skapar en bild av vad företag idag har att erbjuda, om det skulle finnas en lösning för 

SCA och vilka typer av problem som skulle kunna uppstå på vägen. Alla möten hölls via 

Skype tillsammans med handledaren hos SCA Tunadal i Sundsvall. Av dessa möten valdes 

sedan de två som bidragit med mest information för företaget och arbetet vidare med de 

automatiserade fordonen. Dessa två var Kalmar och Konecranes, som bidrar med viktig 

information för analysen av det framtida läget med FMEA.  

3.5.3 Dokument 

För att få fram nulägets risker så användes ett dokument som visade olyckorna som skett i 

Tunadals hamn fyra år tillbaka i tiden. Det visade vad för typ av skada som skett, var den 

hände och vid vilken tidpunkt. För att inte ta med olyckor som endast skett en gång och anses 

som otur mer än som en risk så togs de olyckor med som skett ett flertal gånger. Dokumentet 

analyserades alltså utifrån de mest förekomna för att få ett mer rättvist resultat vid THERP 

analysen.  

3.5.4 Observationer 

Direkt observation görs vid det tillfälle då händelsen inträffar. Den som observerar gör det på 

håll och är inte delaktig mer än att kontrollera och anteckna det som händer [19]. Vid 

deltagande observation är observatören delaktig i händelsen och kan spela en passiv eller 

aktiv roll i deltagandet. Vid aktivt deltagande försöker observatören att ständigt påverka 

händelsen som sker. Medan vid passivt deltagande observeras händelsen mer på avstånd. [20]  

 

Genom en direkt och passivt deltagande observation där de självkörande fordonen kommer att 

röra sig i hamnen skapades en bild av vilka möjliga risker som kan uppkomma. Dock kommer 

vissa delar att byggas om, körvägen blir dock densamma. Foton togs för att i rapporten lättare 

skapa en bild för läsaren hur lösningen kommer att se ut tillsammans med de risker som 

beskrivs. Även längd på den sträcka som fordonet kommer att röra sig togs för att se med hur 

stora mellanrum det självkörande fordonet kommer att köra fram och tillbaka.  
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3.6 Etiska överväganden  

I Intervjuer och vid möten där innehållet är stort och informationen viktig och kommer tas 

med i arbetet kommer personerna i fråga att besvara om de vill vara anonyma samt om det är 

okej att ta med den information som dessa personer delat med sig av. Utgångspunkten för 

dessa aspekter ligger i de fyra huvudkraven, Informationskravet, samtyckeskravet, 

konfidentialitetskravet och nyttjandekravet. Vid sidan av dessa krav finns även ett antal råd 

som tas i åtanke.[21] 

 

● Informationskravet: 

De personer som är berörda av forskningen ska veta dess syfte. De villkor som gäller 

för en persons deltagande är att de ska bli upplysta om att deltagandet är frivilligt och 

att de när som helst har rätt att avbryta deras medverkan om så vill. Uppgifterna som 

samlas in kommer inte att användas till annat än forskningen.  

 

● Samtyckeskravet:  

Vid deltagande inhämtas samtycke från uppgiftslämnaren och 

undersökningsdeltagaren genom e-post eller skriftligt. Är personen minderårig 

inhämtas samtycke från vårdnadshavare eller förälder. Vid medverkan har personen 

rätt att bestämma hur länge och på vilka villkor de vill delta. Det finns heller inga 

konsekvenser av att de avbryter sin medverkan. Personen som avbrutit sin medverkan 

ska inte påverkas eller känna sig tvingad till att fortsätta delta. 

 

● Konfidentialitetskravet: 

Tystnadsplikt ska gälla vid användning av etiskt känsliga uppgifter om enskilda, 

identifierbara personer. Utomstående personer ska inte komma åt uppgifterna som kan 

identifiera en person.  

 

● Nyttjandekravet: 

Uppgifter som samlas in från enskilda personer används enbart i forskningssyfte. [21] 
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3.7 Metoddiskussion  

För att bedöma en vetenskaplig undersökning brukar utgångspunkten vara reliabilitet och 

validitet. Det gör en bedömning av arbetets trovärdighet. [18] I figur 8 ses kombinationen av 

reliabilitet och validitet, det illustreras genom piltavlor för att ge en tydligare bild. När pilarna 

är samlade har de hög reliabilitet. Är pilarna så nära mitten som möjligt har de hög validitet. 

[22] 

 

 
Figur 8: Kombinationen av reliabilitet och validitet genom piltavlor. [32] 

 

3.7.1 Reliabilitet  

Reliabilitet är kopplad till frågan om resultatet av studien går att genomföra igen. Termen är 

ofta använd i relation till om åtgärder som är utformade för begrepp inom 

samhällsvetenskapen är konsekventa. Det finns 3 olika meningar av termen reliabilitet vilka är 

stabilitet, intern reliabilitet och interbedömarreliabilitet. Stabilitet testas i de flesta fall genom 

att använda test-retest metoden. Det innebär att måttet på en beräkning håller över tid, 

resultatet av ett test blir samma om det utförs idag mot för om det utförs en tid senare. Intern 

reliabilitet menas med ifall att indikationerna som utgör omfattning eller index är konsekvent. 

Interbedömarreliabilitet innebär att när en stor subjektiv bedömning är involverad i sådana 

aktiviteter som inspelning av observation eller översättning av data till kategorier och där mer 

än en observatör är involverad i sådana aktiviteter, är det en möjlighet att det är en brist på 

konsekvens i deras beslut. [18] 

 

Den metod som använts och hur data samlats in har beskrivits i metodkapitlet, för att andra 

ska kunna upprepa studien och få fram samma resultat. För att få fram rätt mått på de olika 

riskerna för det nutida och det framtida läget har riskerna testats med olika metoder för att 

resultatet ska bli så pålitligt som möjligt.  



Riskanalys av självkörande fordon i hamnområden 

Jenniefer Bylin  2019-06-14 

29 

 

3.7.2 Validitet  

Validitet refererar till frågan om hur en indikator som är tänkt att mäta ett visst koncept 

verkligen mäter det konceptet. Det finns flera sätt att upprätta validitet. Bland andra ansiktes 

validitet, samtidig validitet, prediktiv validitet, konstruktiv validitet och konvergent validitet 

[18]. 

 

Vid användandet av olika källor har syftet hela tiden varit att ha ett stort antal peer-reviewed 

artiklar som är pålitliga. När information varit svårt att hitta har andra källor använts men som 

enligt min bedömning även dem är pålitliga. De källor som använts är vetenskapliga artiklar, 

böcker från biblioteket på Mittuniversitetet, företags hemsidor, andra artiklar. Bedömningen 

av de källor som inte var peer-reviewed gjordes på så sätt att de i första hand undersöktes 

närmare i primo för att hitta om de fanns där och hur primo i det fallet bedömde källan. I 

andra hand tittades det på vem som skrivit artikeln, när den var publicerad, vilket syfte den 

har och vem som publicerat den om det anges.  
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4 Resultat  
Kapitel 4.1.1 till 4.1.3 redovisar resultatet från intervjuer, möten samt egna observationer. 

Kapitel 4.2 och underliggande kapitel redovisar kartläggning samt resultatet av riskanalyserna 

för det nutida samt framtida läget.  

4.1.1 Intervjuer 

Intervju med två personer från Tunadals hamn som har ett större ansvar kring hamnområdet. 

Intervju mallen hittas i bilaga B. 

Risker nuläge - arbetare i Tunadals hamn 

Det går mycket tung trafik i området vilket kan vara en risk för arbetande i området, 

människor blir nonchalanta efter att det arbetat ett tag och har ofta inte längre samma respekt 

mot lastbilar, truckar och andra större fordon som finns i området och som alltid rör sig.  

De olyckor som uppkommit i Tunadal är några få dödsolyckor men vanligast är det med 

fordonsolyckor som ger trasiga maskiner i de flesta fall. Även halkan på vintern är ett 

problem då många halkar när de kliver av och på truckar eller när de bara går omkring på 

området. På vintern bildas även många snöhögar vilket gör att området blir ännu trängre än på 

sommaren och t.ex. en lastbil kan komma runt snöhögen där den står skymt.  

Att det är trångt är det största problemet och en bidragande faktor till att olyckor inträffar. 

Saker är kasserade på alla ställen där det finns utrymme så utrymmet för människor att röra 

sig på blir minimal, bortsett från körvägen på området.  

Finns risker för besökande i hamnen, vissa gånger finns det guider för att göra besöket mindre 

riskfyllt, men ofta handlar det om ny personal i hamnen som inte har koll på vart man kan röra 

sig för att inte riskera att t.ex. bli påkörd av en lastbil med en förare som kommer från ett 

annat land och inte kan vägarna hamnen.  

Den största anledningen till mänskliga snedsteg som kan orsaka allvarliga olyckor är att 

människor är trött, stressad, ofokuserad eller har för lite erfarenhet. Även anställda som jobbat 

väldigt länge kan bli lite för nonchalanta när de arbetar.   

Minska risken 

Arbetsgivare och tillbudsorganisation utgör en viktig roll för att minska risken för att olyckor 

händer. Utbildning av personal för att bidra till en större respekt ute på området. Användning 

av reflexväst.  

 

Hamnen är för omodern, det skulle behövas gångvägar och bredare vägar för att öka 

säkerheten. Det blir mörkt på vintern vilket gör att personalen ser varandra sämre, speciellt 

människor som kommer gående. Av den anledningen är det inte bara utbildning som måste till 

utan det skulle behöva byggas om för att göra det säkrare för speciellt gående och cyklande 

människor på området.  
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Maskiner fryser och går sönder på den kallare delen av året vilket är ett problem både för 

verksamheten och för personalen att kunna utföra sitt jobb.  

Utrymme för mänskliga snedsteg  

Att det finns utrymme för mänskliga snedsteg kan aldrig fastslås till hundra procent då det 

finns mycket människor i bilden. Det finns inte så mycket utrymme för snedsteg då det 

handlar om stora fordon och stora risker att bli klämd eller i värsta fall dödsfall om man inte 

är försiktig.  

Är ny personal som jobbar i magasinen med truckar inte tillräckligt vaksamma när de backar 

och köra fram så kan det hända att trucken krockar med en annan eller i värsta fall en lastbil 

som kommer åkandes in eller ut ur magasinet.  

Det är lättare att göra snedsteg idag än var det var fem år tillbaka då allt i hamnen är mer styrt 

och alla måste följa en viss rutin för att saker och ting inte ska hända. 

Största utmaningarna med självkörande fordon - magasin 3 och nya hamnen  

Den största utmaningen måste vara att avskärma trafiken och människorna som befinner sig i 

hamnen. Många cyklar på området eller tar sin egen bil för att t.ex. åka på lunch. På vintern 

blir problemet ännu större i och med att utrymmet mellan magasinen blir ännu mindre.  

Om det inte går att ha en inhägnad för de självkörande fordonen måste en annan lösning till så 

att det inte finns en för stor risk för människor och annan trafik att röra sig i området, det 

självkörande fordonet måste se att vi finns.  

Utrymme och mindre av annan trafik bortsett från det självkörande fordonet för att det ska 

kunna fungera.  

Vända ett självkörande fordon mellan magasinen 

På våren, hösten och sommaren är det inga problem att kunna vända ett självkörande fordon 

med containrar mellan magasinen, det är fortfarande vintern som är problemet med snöröjning 

som måste till mer än tidigare och alla eventuella snöhögar måste bort snabbare än tidigare för 

att inte skapa problem för fordonen.  

En kostnad för att få bort snön snabbare på vintern så att det inte skapar problem för det 

självkörande fordonet.  

Befintliga processer - framtida läget  

Vid stuffning av containrar skickas en last order till trucken som är redo att stuffa containern. 

Containern ställs i en öppning och trucken hämtar allt som står på listan, läser av och börjar 

lasta in i containern. Allt är uträknat, personalen vet hur många pappersrullar som går in i 

containern för att inte skapa last problem. Vikten i containern måste också fördelas så att det 

inte blir någon obalans. Truckföraren skriver in numret på containern så att den vet vad den 

innehåller och kan skicka det vidare.  
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4.1.2 Möten  

Möte med Konecranes  

Det finns idag teknik som gör att det går att applicera självkörande fordon i hamnen men det 

problem som kan uppstå är att det finns så mycket människor och fordon i rörelse på samma 

plats vilket i sin tur gör att det kan vara svårt att få tillstånd att använda helt automatiserade 

fordon.  

Det som skulle vara lättare att automatisera är kranar då det inte är människor eller fordon i 

området och tillstånd är enklare att få. Dock är det inte en omöjlighet att införa självkörande 

fordon i det området men en utmaning när det kommer till tillstånd. 

Möte med Kalmar 

Idag finns det lösningar som är redo att appliceras men endast om det självkörande fordonet är 

i en inhägnad eftersom att det finns stora risker när människor och fordon ska röra sig i 

samma område som det självkörande fordonet. Det finns även problem som behöver lösas i 

och med vintern i Norrland då det självkörande fordonet inte kan användas om det finns för 

mycket snö eller är för halt på platsen.  

En lösning för Tunadals hamn skulle kunna vara att en person håller koll på 2 fordon så att det 

blir semiautonomt. Det är den lösning som skulle passa bäst enligt den utveckling som 

Kalmar har idag.  Det finns så kallade Shuttle Carriers som är automatiserade och relativt 

långt fram i utvecklingen och skulle kunna appliceras på Tunadals hamn.  

4.1.3 Observationer  

 
Figur 9: Pilen visar var magasin 3,                 Figur 10: Visar vägen från magasin 3 bort mot  

där gods kommer stuffas.                                 den nya containerhamnen. 
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Figur 11: Visar en del av var den nya              Figur 12: Från linjen och in mot land visar den  

containerhamnen kommer vara.                      del som kommer “bli land”. 

 

Genom observationer i Tunadalshamn har bilden av den sträcka det självkörande fordonet 

kommer att röra sig blivit tydligare. Det kommer att bli trångt på vissa delar av körvägen bort 

mot den nya containerhamnen som kan ses i figur 11 och 12. Figur 9 visar magasin 3 samt 

körvägen från magasinet bort mot den nya hamnen. Det kommer att på den utritade vägen i 

figur 10 röra sig mer än bara det självkörande fordonet. Det kan komma både lastbilar, andra 

fordon och människor. Genom observationer beräknades även tiden som det kommer ta för 

det självkörande fordonet att röra sig fram och tillbaka samt hur lång sträckan är. Det kan ses 

under punkt 4.2.2. 

4.2 Analysmodell  

Kapitel 4.2.1 samt 4.2.2 visar kartläggningen av det nuläget samt det framtida läget av 

hamnen. Kapitel 4.2.3 till 4.2.5 redovisar resultatet av THERP, FTA och FMEA analysen.  

4.2.1 Kartläggning Nuläge  

I nuläget är det personal som sköter all hantering av containrar i hamnen. Inget är 

automatiserat utan personal kör alla truckar, kranar, reach stackers mm. Vid förflyttning av 

containrar används idag reach stacker vilket fungerar bra men skapar också risker i och med 

att det är människor som ansvarar för att det blir rätt vid lyft och körning. Vid stuffning är det 

truckar som används och människor som kör och ser till att ordern matchar det som stuffas in 

i containern. Personal i hamnen ansvarar också för att det är skottat och sandat vintertid för att 

minska risken för halka eller sladd.   
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4.2.2 Kartläggning Framtida läge  

Figur 13: Röd linje visar väg för förflyttning av containrar [29]. 

 

I det framtida läget är tanken att containrarna ska transporteras mellan magasin 3 där de 

stuffas med hjälp av truck som ska behållas i det framtida läget. Därefter ska containrarna 

färdas med det självkörande fordonet från magasin 3 till vändplatsen som kan ses i figur 13. 

Där lossas containrarna och sedan återvänder det självkörande fordonet med tomma 

containrar som är redo att stuffas på nytt. Avståndet mellan magasin 3 och platsen där 

containrarna ska lossas är ungefär en kilometer. Hastigheten på det självkörande fordonet 

anses vara omkring 30 km/h vilket innebär att det tar cirka 2 minuter att ta sig åt ena hållet 

och 2 minuter tillbaka. På detta sätt kommer processen att gå till och ett av problemen i detta 

är att vägen i framtiden kommer att vara trafikerad med både personbilar och lastbilar. Därav 

måste säkerheten hos dessa självkörande fordon vara bra för att inte orsaka några olyckor. 

Även av och pålastning av både de stuffade och de tomma containrarna ska vara automatiserat 

i största möjliga mån.   
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4.2.3 Risker THERP nuläge  

Genom intervjuer och dokument av olyckor i hamnen fyra år tillbaka blev resultatet av 

THERP analysen det som visas i figurerna 13 till 18.  

 

Klämd 

Orsaken till att det kan uppstå en risk att bli klämd för en anställd är i de flesta fall att 

personen inte är tillräckligt försiktig. Den kan ha jobbat under en längre tid och blir 

nonchalant eller att den inte följer de instruktioner som finns vid dessa platser. Det kan även 

vara så att personen är lite stressad och okoncentrerad vilket gör att allt går i ett när personen 

jobbar. THERP analys trädet kan ses i figur 14. 

 

 
Figur 14: THERP analys, klämd 

 

Krock truck  

Den största anledningen till att krock med truck sker är att föraren inte är tillräckligt 

uppmärksam på omgivningen. Den är van att köra truck och tänker inte på att hamnen är liten 

och att det kan vara många fordon på samma ställe, se figur 15. 

 
Figur 15: THERP analys, krock truck  

 

Krock magasin-vägg  

Orsaken till att en krock sker i magasinväggen är precis som de flesta andra riskerna att 

personen som kör är okoncentrerad, har bråttom eller är stressad. I många fall backar tex en 

truck in i magasinväggen när den stuffar en container eller liknande, se figur 16. 
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Figur 16: THERP analys, kollision på grund av halka.  

 

Kollision på grund av snö 

Under vinterhalvåret ökar antalet skador på de anställda i hamnen då risken också ökar för att 

allmänna olyckor sker. Den största anledningen är att det är för dåligt skottat, speciellt de 

dagar det kommit lite mer snö. Då bildas snöhögar runt om i hamnen vilket gör att det blir 

ännu trängre än förut. Dessa snöhögar gör att föraren i tex truck eller lastbil får svårt att se om 

det kommer ett fordon från andra hållet. En person som då jobbat länge kan bli lite nonchalant 

och hellre ta en risk än att stanna och försiktigt köra ut för att se om ett fordon kommer, se 

figur 17. 

 
Figur 17: THERP analys, ramlar på grund av halka.  

 

Kollision på grund av halka  

Orsaken till att kollision sker vid halt väglag är att det är för dåligt skottat och sandat. Det kan 

vara svårt för föraren att avgöra om det är halt eller inte och i kombination med att personen 

inte är tillräckligt försiktig kan den få sladd och orsaka en olycka, se figur 18. 

 
Figur 18: THERP analys, påkörning magasin vägg.  
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Ramlat på grund av halka  

Orsaken till att människor ramlar är att det också är för dåligt skottat och sandat i hamnen. 

Men även att de anställda har för dåliga skor i förhållande till klimatet på vintern, se figur 19. 

 
Figur 19: THERP analys, kollision på grund av snö.  
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4.2.4 Risker FTA framtida läge  

Vid kontroll av vilka risker som finns med automatiserade fordon i hamnområden har det 

tagits i beaktande att även människor och fordon som rör sig i området kan ha en egen sensor 

på sig för att det självkörande fordonet lättare ska känna igen det som rör sig på området. 

Bortsett från sin egen sensor.  

 

Enligt möten med Konecranes och Kalmar var den största risken med att använda 

självkörande fordon att människor eller fordon krockade med det självkörande fordonet. Detta 

kunde få förödande konsekvenser om det skulle ske och av anledningen att det rör sig mycket 

fordon och människor i hamnen sågs det som den största risken. Det som finns i åtanke är 

dock att över 90% av alla olyckor på väg sker på grund av mänsklig faktor [23]. FTA 

analysen av den aspekten kan ses nedan i figur 20. 

 

Figur 20: FTA analys, krock automatiserat fordon, människa /fordon. 

Enligt Gill Pratt så kan systemfel i automatiserade fordon få förödande konsekvenser för 

säkerheten både för människor och för andra fordon. Det kan också bidra till onödiga 

kostnader eftersom att en person måste rätta till felet. Dock är olika systemfel ofta ett av 

problemen med mer tekniska fordon [24]. Följden av att ett systemfel inträffar kan ses i figur 

21. 

 

Figur 21: FTA analys, risk på grund av signalfel.  

Det finns samband som visar att människor litar så mycket på teknologin att de tar risker som 

kan bli livsfarliga i det fall då den inte fungerar [25]. Det kan vara saker som att människor 

kör andra fordon utan säkerhetsbälte eller att människor utan någon som helst hänsyn korsar 

gatan. De vet att det självkörande fordonet stannar om den känner av att du korsar gatan [24]. 

Följder av att människor tar risker på grund av att de litar på teknologin kan ses i figur 22. 
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Figur 22: FTA analys, risktagande på grund av teknologin 

Då olika typer av självkörande fordon fungerar olika kan vägmarkeringar ha en stor påverkan 

på hur fordonet uppfattar olika saker på vägen. Eftersom vägmarkeringarna med tiden blir 

nötta måste de underhållas med mer jämna mellanrum till skillnad från om ett icke 

automatiserat fordon skulle användas. Även andra väg skador måste kontrolleras oftare då ett 

automatiserat fordon är mer beroende av att vägen ser likadan ut, så även underlaget [26]. 

Risker som kan uppkomma i samband med nötta vägar och vägmarkeringar kan ses i figur 23.   

 

Figur 23: FTA analys, risk på grund av vägmarkeringar och vägskador.  

Ny teknik kan ibland vara en risk för säkerheten, både för människor och också andra fordon. 

I det fall då den inte är tillräckligt prövad utan snabbt appliceras på verkligheten kan mycket 

gå fel. Det krävs att den noggrant testas innan tekniken används i verkligheten då det är 

många bitar som ska falla på plats och passa just den verksamhet den appliceras på [27]. 

Risker med ny teknik kan ses i figur 24.  

 

Figur 24: FTA analys, risk på grund av ny teknik  
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4.2.5 FMEA analys framtida läget 

Utifrån resultatet av FTA analysen har riskerna analyserats på nytt i FMEA analysen nedan i 

figur 25 till 29. 

Krock med automatiserat fordon / påkörning människa 

Resultatet av krock med automatiserat fordon /påkörning människa visar att det specifikt är 

två risker som sticker ut och det är de rödmarkerade rutorna där risktalet syns. Dessa risker 

har en relativt hög felsannolikhet samt en ännu högre allvarlighetsgrad respektive 

upptäcksgrad. Risker där människor ska komma ihåg saker är svåra att åtgärda och av den 

anledningen är risktalet efter åtgärd fortfarande gulmarkerad.  

 

 
Figur 25: FMEA analys, krock / påkörning människa  

 

Följd av systemfel  

Resultatet av följd av systemfel visar att riskerna i sitt ursprung inte är så allvarliga men ändå 

finns där då de är gulmarkerade men med ett relativt lågt risktal. Efter åtgärd är alla risker 

grönmarkerade och har ett lågt risktal vilket innebär att de efter åtgärd bör vara väldigt små 

och inte orsaka någon större fara för säkerheten. Dock är det precis som det står i åtgärderna i 

figur 26 att de regelbundet måste kontrolleras. Det räcker alltså inte bara med att kontrollera 

problemet under ett tillfälle.  
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Figur 26: FMEA analys, följd på grund av systemfel 
 

Risktagande  

Resultatet av risktagande visar att det på samma sätt som i resultatet av krock med 

automatiserat fordon /påkörning människa finns risker som är rödmarkerade. Att köra fordon 

utan säkerhetsbälte samt att kontrollanten som finns om semiautonoma fordon används har en 

stor påverkan på säkerheten i hamnen. Dessa risker måste även dem kontrolleras med jämna 

mellanrum samt påminna om vikten av att använda säkerhetsbälte eller att inte lita på 

teknologin till 100% när man arbetar som kontrollant. Av den anledningen är riskerna inte 

riskfria efter åtgärd då de som sagt måste följas upp med jämna mellanrum för att reduceras 

som de ska. 
 

 
Figur 27: FMEA analys, Risktagande  
 

Vägmarkeringar och väg skador  

Resultatet av vägmarkeringar och väg skador visar att riskerna kan elimineras genom att ha 

personal som med jämna mellanrum kontrollerar att linjer, vägmarkeringar och andra skador i 

vägen som kan orsaka risker för det självkörande fordonet och i sin tur människor som rör sig 

i hamnen. 
 

 
Figur 28: FMEA analys, Vägmarkeringar och väg skador  
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Ny teknik  

Resultatet av ny teknik visar att de företag som bestämt sig för att använda sig av 

självkörande fordon i hamnar bör kontrollera att alla tester och kontroller av fordonet gått till 

som planerat. Att kontrollera att tekniken fungerar som den ska och kan appliceras i just den 

hamn det är tänkt är viktigt för att det sedan ska fungera så bra som möjligt och minska på 

risker som kan uppkomma med ny teknik. 

 
Figur 29: FMEA analys, Ny teknik  
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5 Analys 
I kapitel 5.1 och 5.2 beskrivs och analyseras resultatet från kapitel 4  

5.1 THERP analys Nuläget 

Klämd  

För att minska risken att en person blir klämd kan nödstoppen med jämna mellanrum 

kontrolleras och instruktionerna för de anställda att uppdateras så att de blir påminda om vad 

som gäller vid dessa platser där risken att bli klämd är stor.  

 

Krock truck  

För att minska risken att krock med truck sker, som även skapar stora kostnader för företaget 

vid reparation av trucken. Så måste man se till att föraren blir påmind om att vara 

koncentrerad på vad som kanske kommer bakom eller runt ett hörn. Därför kan t.ex. sensorer 

vara en lösning som gör att trucken i värsta fall stannar om en krock är på väg att inträffa. Nya 

risker kan dock uppkomma om företaget väljer att skaffa sensorer på truckarna och de är att 

de blir mer känsliga för plötsliga saker. Detta kan medföra att trucken gör en kraftig 

inbromsning och eventuellt orsakar skador och risker på grund av det.  

 

Krock magasin-vägg  

För att minska risken att krock sker i vägg så kan det som i många andra fall vara en sensor 

som påminner föraren om att väggen är nära eller någon annan typ av lösning som gör att 

föraren blir påmind om att koncentrera sig när den kör.  

 

Kollision på grund av snö 

För att minska risken att dessa olyckor sker så är den största förbättringspotentialen att skotta 

bättre och oftare runt om i hamnen. Skottningen kan även automatiseras då dessa lösningar är 

relativt långt fram i utvecklingen. Däremot kan nya risker uppkomma om företaget väljer att 

automatisera skottningen i hamnen. Även kostnaderna ökar ju mer det behöver skottas i 

hamnen vilket kan vara en bidragande faktor till att det bildas snöhögar vintertid i hamnen 

idag.  

 

Kollision på grund av halka  

För att minska risken att dessa typer av olyckor sker är att sanda och skotta bättre. Alternativt 

genom automatisering. Men också att de anställda lär sig att anpassa hastigheten efter 

underlaget bättre. Det kan vara kurser och genomgångar av hur personalen ska framföra 

fordonet under vinterhalvåret.  

 

Ramlat på grund av halka  

För att minska risken att de anställda ramlar och slår sig vid halt underlag är att sanda bättre 

och att all personal bör använda dubbskor på vintern för att inte riskera att ramla. Att använda 

dubbskor kan dock få negativa konsekvenser på t.ex. körning av olika fordon då den anställda 
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kan fastna med skon i mattan, eller att det golvet inomhus slits fortare om alla går in och ut 

med dubbskor.  

 

5.2 FTA och FMEA analys framtida läget 

Krock med automatiserat fordon / påkörning människa 

Enligt möten med Kalmar är den största anledningen till att ett självkörande fordon krockar 

med ett fordon eller med en människa är den mänskliga faktorn. Alltså att personen är 

stressad och inte tänker på omgivningen eller att den inte bär sensorn som den tilldelats. En 

annan orsak kan vara att något på det självkörande fordonet inte fungerar och att en olycka 

sker på grund av det.[23] 

 

För att minska risken att en krock inträffar finns det en rad olika faktorer som kan minska att 

risken för krock eller påkörning inträffar, kan ses i figur 25. Att försöka minska på risken att 

människor glömmer att ta på sig en sensor eller sätta en sensor på fordonet de kör kan få 

blandade resultat. Det första som kan göras är att genom träffar med jämna mellanrum 

påminna om vikten av att ha sensor på sig och vilka konsekvenser det annars kan få. En annan 

var att tex ha sensor i skorna eller hjälmen/arbetsbyxorna. Det som dock kan bli problem vid 

den lösningen är att någon ständigt måste kontrollera att den sensorn verkligen fungerar. Det 

kan alltså få blandade resultat beroende på vilken väg ett företag väljer att gå och en 

påminnelse brukar i de flesta fall inte vara så länge i en persons minne. Av den anledningen 

visar alltså resultatet att det inte bara finns fördelar med att försöka riskreducera i det fall där 

personal glömmer sin sensor.   

Följd av systemfel  

När valet landar på att använda sig av automatiserade fordon kan ett av problemen ofta vara 

att det uppkommer systemfel eftersom att det är mycket teknik i ett och samma fordon. 

Beroende på vilket fel som uppkommer kan det få stora konsekvenser för säkerheten som kan 

ses i figur 26.   

 

Det som kan göras för att minimera att risken för systemfel sker är att med jämna mellanrum 

kontrollera att allt fungerar som det ska. Att personal med rätt kompetens ser till att allt ser 

bra ut för att eliminera att dessa betydande risker händer som kan få konsekvenser för 

effektiviteten och säkerheten.  

Risktagande  

Det är vanligt att det med teknologi ofta kommer till nya risker. Människor har en tendens att 

när de litar på att det sköter sig själv så tas risker för att de känner sig säkra. När det 

appliceras på en hamn som tidigare inte varit automatiserad kan människor få upp ögonen för 

att det är ganska säkert och därmed tar risker. Det kan vara att köra ett annat fordon utan 

säkerhetsbälte vilket kan få förödande konsekvenser för sitt eget men också andras liv. 

Resultatet av analysen kan ses i figur 27 [25]. 
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För att minska risken att människor ska vara så risktagande kan kurser hållas för att få 

personalen att förstå konsekvenserna. Samtal med olika grupper av personer för att ge en ökad 

förståelse. Dock brukar dessa träffar inte alltid vara lyckade, människor är ofta bekväma. 

Dock har de flesta bilar idag ljud när du inte har på ditt säkerhetsbälte men om personen bara 

ska åka en kort sträcka genom hamnen kanske den risken tas ändå. Eftersom att sträckan är så 

kort tar människor också ofta risker genom att kanske inte titta så noga. De har åkt samma 

sträcka 100 gånger och antar att det inte kommer något självkörande fordon eller annat fordon 

den gången heller.  

Vägmärken och väg skador  

Då det tidigare i Tunadals Hamn inte funnits några automatiserade fordon har inte 

vägmarkeringar och mindre hål i asfalten haft så stor betydelse för att allt ska rulla på som det 

brukar. För ett automatiserat fordon däremot kan det få stora konsekvenser om det är 

automatiserat för att följa vissa linjer i marken. Även hål kan få konsekvenser då det antingen 

kan misstolkas av fordonet/sensorn eller att hålet är så stort att fordonet får punktering [26]. 

Resultatet av analysen kan ses i figur 28.  

 

För att minska risken att dessa olyckor händer kan personal eller ansvarig över det området 

med jämna mellanrum gå runt för att kontrollera att allt ser ut som det ska och inga väglinjer 

är nötta och behöver fyllas i eller göras om.   

Ny teknik  

Det krävs att den teknik som ska appliceras på verkligheten verkligen testas. Tester av 

potentiella självkörande fordon visar att det kan uppstå problem i testandet som man från 

början inte trodde skulle uppkomma [28]. Av den anledningen är det mycket viktigt att de 

fordon som är tänkt att användas i hamnen testas mycket noggrant på ett avskilt område, just 

för att sedan skapa så lite problem som möjligt. Resultatet av analysen kan ses i figur 29 . 

 

För att minska risken att olyckor händer med ny teknik är att den testas mycket noggrant 

innan applicering på verkligheten. Att inte bara se till att leverantören gör sina egna tester 

utan även se till att en mycket duktig person på området ser till att allt går rätt till och fungerar 

som det är tänkt. Eftersom att ny teknik ofta brukar testas flera gånger om innan det ens 

appliceras på ett testfordon brukar dessa problem inte uppkomma. Men eftersom att det ändå 

finns en liten risk så är det för verksamheten alltid bäst att ta det säkra före det osäkra trots att 

man kanske inte kan så mycket inom området.  
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6 Slutsatser  
Syftet med studien var att se till de risker som finns med att använda sig av självkörande 

fordon i hamnområden jämfört med att använda sig av arbetskraft. Genom att svara på 

frågeställningen:  

● Vilka risker finns med att använda sig av självkörande fordon vid förflyttning av 

containrar i hamnområden jämfört med arbetskraft? 

 

Det finns många risker med att använda sig av både arbetskraft men också självkörande 

fordon. Det som skiljer dem åt är att de största riskerna orsakas av människan. De risker som 

uppkommit och som är allvarligast sett till vad de kan orsaka om de inträffar är i det nutida 

fallet krock med magasinvägg, krock på grund av snö och krock med truck. I det framtida 

fallet med automatiserade fordon är det att människa kör annat fordon utan säkerhetsbälte, 

använder inte sensorn som de tilldelas, kontrollanten vid semiautonoma fordon saknar 

konsekvenstänk samt att det inte är skottat i hamnen. Dessa risker kan i värsta fall orsaka 

dödsolyckor i både det nutida och det framtida fallet på grund av mänskliga snedsteg. Av den 

anledningen visar resultatet att det är säkrare att använda sig av självkörande fordon i 

hamnområden om människor i omgivningen ser till att använda sensorn som de tilldelas eller 

tar en annan väg som gör att det självkörande fordonet inte kan påverkas av människans 

snedsteg.  

 

● Om riskerna i det resultat som redovisas måste risk reduceras har det någon påverkan 

på de positiva delarna av verksamheten?  

 

Det finns några risker som måste risk reduceras och som kan ha en påverkan på de positiva 

delarna av verksamheten. Dessa risker måste reduceras med stor försiktighet för att inte göra 

mer skada än nytta. Av den anledningen måste de potentiella åtgärderna som finns med i 

FMEA analysen diskuteras fram och tillbaka för att komma fram till bästa möjliga lösning vid 

reducering. De resterande riskerna bör enligt resultatet inte ha någon påverkan på de positiva 

delarna av verksamheten vid reducering om SCA inte väljer att gå en helt annan väg vid 

reducering då kan förloppet såklart förändras.   

 

Studien ska gå att genomföra igen utifrån den metod som beskrivits. Dock utvecklas tekniken 

och de självkörande fordonen vilket kanske gör att nya risker uppkommer och andra 

försvinner. Överlag bör samma risker uppkomma och därmed ge samma resultat. 

Informationen kring de risker som framkommer i resultatet har tagits från trovärdiga källor 

med bland annat egna tester av självkörande fordon.  

 

Av de delar av intervjuerna som använts till resultatet har personerna varit anonyma till den 

del att läsaren inte vet vem som sagt vad. Som beskrivit i metoden har de intervjuade 

personerna fått angivit om de velat vara anonyma eller inte.  

 

För att få ett ännu bättre resultat som kanske tar med ännu fler risker sett utifrån det framtida 

läget hade t.ex. Volvo kunna intervjuats, det har dock tagits kontakt med dem men svåra att få 
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tag på. Det hade kunna bidragit med mer information kring hur utvecklingen av självkörande 

fordon ser ut utifrån deras perspektiv. Även andra företag hade kunna intervjuats om mer tid 

funnits och kontakten varit enklare.  

 

Om SCA i Tunadal väljer att följa det spår som resultatet visar kan nästa steg vara att hitta 

den bästa lösningen av självkörande fordon och efter implementering gå vidare med att 

analysera riskerna för att se att inga nya uppkommit.  
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Bilaga D:FMEA analys framtida läge 
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