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Abstract

Uncertainty analysis of PSA-results

Carl Eriksson

This master thesis examines the possibility of performing a
simplified uncertainty analysis on a probabilistic safety assessment
(PSA) of the Oskarshamn 3 nuclear power plant. The aim of the thesis
was divided in two parts, first to examine the uncertainty parameters
of a PSA-model for Oskarshamn 3 and the second part was to develop
and examine a simplified method of uncertainty analysis as compared
to a more regular method of Monte Carlo-simulation. The thesis is
mostly concerned with examining the core damage frequency. The
examination of uncertainty parameters showed that many parameters
were missing from the model and thus further investigation are
needed, if a full Monte Carlo is to be performed. The simplified
method for uncertainty analysis that was developed consisted of
assuming a lognormal distribution for the frequency of basic events
and then using the minimal cutset-list to calculate an approximation
to the end distribution. The simplified method was then compared to
the Monte Carlo-analysis for Oskarshamn 2 for different MCS-lists and
a preliminary uncertainty analysis was performed for Oskarshamn 3.
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Populärvetenskaplig sammanfattning 

OKG Aktiebolag driver en av Sveriges kärnkraftsanläggningar där man hyser två just nerlagda reaktorer 

(Oskarshamn 1 och Oskarshamn 2) och en som producerar el (Oskarshamn 3). Anläggningen bidrar till att 

stabilisera elproduktionen i sydöstra Sverige och genom att tillföra en effekt motsvarande ungefär 7 % av 

Sveriges totala elkonsumtion till nätet innan nuvarande situation (siffror från 2016). Kärnkraften står för en stor 

del av Sveriges totala elproduktion och bidrar positivt till miljön och klimatet i och med att det inte sker några 

direkta utsläpp av exempelvis växthusgaser vid produktionen. För att säkerställa att även radioaktiva utsläpp till 

allmänheten undviks i största möjliga mån tas säkerheten på kärnkraftverken på största allvar och därför 

analyseras säkerheten noga. 

För kärnkraft finns olika typer av säkerhetsanalyser som utförs för att värdera säkerheten för en anläggning. En 

av dessa säkerhetsanalyser kallas probabilistisk säkerhetsanalys (PSA) som går ut på att beräkna sannolikheten 

för att få härdskada och utsläpp till omgivningen. Den ena av dem, den så kallade härdskadefrekvensen, är vad 

som undersökts i detta examensarbete. Detta görs genom att alla tänkbara orsaker till att en härdskada sker 

genom att de så kallade bashändelserna, gås igenom och används för att beräkningar. Genom att kombinera 

bashändelserna i felträd och händelseträd, som används för att klargöra vilka händelser som faktiskt orsakar 

studerad händelse, kan man systematiskt genomföra analysen. Antalet bashändelser i en modell är ofta ganska 

stort men det bleknar i jämförelse med hur många gånger det går att kombinera bashändelserna med varandra 

på så vis att exempelvis en härdskada inträffar (en sådan kombination av bashändelser kallas minimal cutset 

förkortat: MCS). 

PSA-resultatet är inte exakt utan värdet är behäftat med en osäkerhet, bland annat på grund av osäkerheter i 

indata, som innebär att värdet av olika anledningar inte är exakt det som man har tillgängligt (exempelvis kan 

detta bero på okunskap eller på att ett fenomen varierar).  Ett sätt att erhålla en matematisk uppfattning om 

en del av denna osäkerhet fås genom att genomföra en osäkerhetsanalys. I programvaran RiskSpectrum PSA 

finns möjlighet att utföra både PSA-analys och osäkerhetsanalys för PSA-analysen. Modeller för bland andra 

kärnkraftverken Oskarshamn 2 och Oskarshamn 3 finns framtagna i PSA-programvaran. För Oskarshamn 2 finns 

osäkerheter för indata men detsamma gäller inte för Oskarshamn 3 som bara har medelvärden definierade för 

bashändelserna.  

Osäkerhetsanalysen utförs traditionellt med så kallad Monte Carlo-simulering som innebär att pseudo-slumptal 

genereras för att genomföra beräkningar. För att använda sig av Monte Carlo-simuleringar krävs att modellerna 

kontinuerligt uppdateras med osäkerhetsdata vilket innebär en extra kostnad i form av arbete. Av denna 

anledning finns det skäl att se över om en förenklad metod kan användas, som inte kräver att osäkerheter i 

indata till PSA-modellerna finns uppdaterade. Med vissa matematiska antaganden om bashändelserna som kan 

bidra till härskada går det att formulera en metod som utan Monte Carlo-simulering potentiellt uppskattar 

osäkerheten väl. Ett användningssätt för den förenklade metoden är att först anpassa indata för Oskarshamn 2 

till totala osäkerheten beräknad med Monte Carlo-simulering. Därefter används den förenklade metoden med 

indata till Oskarhamn 3 som är anpassade för Oskarshamn 2.  

I den förenklade metoden för osäkerhetsanalys ses osäkerheterna i indata som en designparameter som 

betyder att den kan justeras utefter vad som visar sig rimligt. Därför beräknades frekvenser och osäkerheter i 

frekvenserna för bashändelserna för Oskarshamn 2 och användes som grund för ansättningen av osäkerheter i 

indata till den förenklade metoden. 

Den förenklade metoden för osäkerhetsanalys visade sig vara direkt generaliserbar med att förutsäga 

osäkerheten utifrån olika modeller (exempelvis Oskarshamn 2 mot Oskarshamn 3). Men det är svårt att uttala 

sig om detta eftersom en fullständig Monte Carlo inte utförts för Oskarshamn 3. Detta påstående stärks av att 
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vissa fakta tyder på att modellerna för Oskarshamn 2 och Oskarshamn 3 är relativt olika (de uppvisar dock ett 

liknande beteende).  
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Executive summary 

This master thesis examines the possibility of performing a simplified uncertainty analysis on a probabilistic 
safety assessment (PSA) of the Oskarshamn 3 nuclear power plant instead of using the more common approach 
with Monte Carlo analysis. The thesis is mostly concerned with examining the core damage frequency.  
 
The simplified uncertainty analysis is based on the idea of describing the stochastic uncertainty distributions of 
the basic events with lognormal distribution functions. The parameters of the lognormal distributions for the 
basic events are determined by analyzing the actual mean values and variances for all basic events of all 
included reliability models. The error factors of the lognormal distributions for the different reliability models 
are averaged and applied on the simplified method. Since the error factors of the lognormal distributions for 
the average does not perfectly describe the distribution of error factors that exist for each reliability model, 
they are varied in different simulations to gain understanding about the performance of the method.  
 
Results indicate that it is possible to estimate the variance of the total core damage frequency but that the 
variance is quite sensitive to changes in the choice of error factors. Simulations on the different subgroups of 
core damage frequency, where the result from the simplified method is compared to the full Monte Carlo 
analysis result, are also performed. This indicates that applying the simplified method using two different 
models does not yield an acceptable result if the two models are not sufficiently similar. Since a complete 
Monte Carlo-analysis could not be performed for Oskarshamn 3 it is difficult to determine whether it could be 
recommended to adjust error factors to the Monte Carlo result of Oskarshamn 2 and use it on Oskarshamn 3.  
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Förord 
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Förkortningar 

 
ASME American society of mechanical engineers 

BWR Kokvattenreaktor (eng:Boiling Water Reactor) 

CCF Fel som uppkommer av en gemensam orsak (eng: Common Cause Failure) 

CDF Fördelningsfunktion (eng: Cumulative Density Function) 

CLAB Mellanlager för använt kärnbränsle 

DSA Deterministisk osäkerhetsanalys 

ES Eventsampling 

FM Förenklad metod (för osäkerhetsanalys) 

HRA Mänskligt fel (eng: Human Reliability assessment) 

HS Härdskada 

IAEA International Atomic Energy Agency 

IEEE Institute of Electrical and Electronics Engineers 

INES International Nuclear and Radiological Events Scale 

MCS Minimal Cutset 

NRC Amerikanska kärnkraftstillsynsmyndigheten (eng: Nuclear Regulatory Commission) 

OKG Oskarshamns kraftgrupp 

PDF Täthetsfunktion (eng: Probability Density Function) 

PS Parametersampling 

PSA Probabilistisk säkerhetsanalys 
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Ordlista 

Bashändelse  Grundläggande objekt i en PSA-analys som beskriver något som 
inträffar och som i kombination med andra bashändelser kan 
förorsaka allvarliga händelser.  

 
Cutoff      För en MCS-lista tas de cutset som bidrar minst bort.  
 
Deterministisk säkerhetsanalys (DSA) Säkerhetsanalys där händelser som kan orsaka ett fel inträffar  

inventeras och undersöks 
 
Epistemisk osäkerhet  Osäkerhet som beror av en kunskapsmässig brist på information. 
 
Eventsampling  Monte Carlo sampling där varje parameter genereras för varje 

bashändelse. 
 
Felfaktor   En beskrivning av lognormalfördelningens osäkerhet. 
 
Felträd      Beskriver hur bashändelser orsakar en topphändelse.  
 
Fullständighet  Anger huruvida alla viktiga händelser finns med i en 

säkerhetsanalys. 
 
Fördelningsfunktion    Statistisk beskrivning av en stokastisk variabel. 
 
 
Gemensamma fel (eng. CCF)   Fel som uppkommer med en gemensam orsak. 
 
Händelseträd  Beskriver hur sekvenser av felträd orsakar en undersökt händelse. 
 
Härdkylning     Kylning av reaktorhärden i ett kärnkraftverk. 
 
Härdskada  En skada på härden inträffar, exempelvis på grund av bristande 

härdkylning. 
 
Härdskadefrekvens    Frekvensen för att en skada på härden inträffar. 
 
Härdskadekategori    Olika möjligheter som härdskador kan uppkomma på. 
 
Inledande händelse    Händelse som orsakar andra händelser i en PSA-analys. 
 
Minimal cutset (MCS) Kombination av bashändelser som orsakar en topphändelse. 
 
Monte Carlo-simulering    Användning av slumptal för att generera ett resultat.  
 
Osäkerhetsanalys  Undersökning av hur stora osäkerheterna är för exempelvis PSA-

analyser. 
 
Otillgänglighet  Sannolikheten att en komponent inte är tillgänglig i en viss 

tidpunkt. 
 
Parametersampling  Monte Carlo sampling där varje parameter genereras en gång 

även om den används till flera bashändelser. 
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Percentil  Anger under vilken en viss procent av observationerna av en 
variabel hamnar. 

  
Probabilistisk säkerhetsanalys (PSA) Säkerhetsanalys där sannolikheten för att en undersökt händelse 

inträffar beräknas.  
 
 
Rare event approximation  Används vid ”eller”-grindar i PSA-analyser där sannolikheten 

beräknas som summan av de individuella bashändelserna. Detta 
kan göras när de enskilda händelserna är små. 

 
RiskSpectrum     Programvara för att utföra beräkningar vid PSA-analyser. 
 
Samplingsmetodik   Hur Monte Carlo samplas, exempelvis genom eventsampling eller 

parametersampling. 
 
Säkerhetsanalys  Analys av säkerheten för exempelvis ett kärnkraftverk. De 

vanligaste formerna är PSA och DSA. 
 
Variabilitet     Någonting varierar naturligt över tid. 
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1 Inledning 

Energisystemet som det ser ut idag bidrar med utsläpp av växthusgaser som orsakar 
klimatförändringar. Det är därför viktigt att det finns klimatvänliga energikällor som har allmänhetens 
och näringslivets förtroende för att minimera denna klimatpåverkan. Kärnkraften är en intressant 
energikälla för elkraftsystemet eftersom den har låga utsläpp av växthusgaser. Sveriges elkraftsmix 
har länge haft en stor andel kärnkraft, vilket i kombination med vattenkraft inneburit att det svenska 
elkraftsystemet har haft en förhållandevis liten påverkan på klimatet. Kärnkraft har också fördelen att 
exempelvis variationen i samband med väder är i princip obefintlig. Därför kan kärnkraft bidra med en 
stabil elproduktion med få produktionsbortfall. 

Samtidigt som kärnkraften har stora fördelar, förknippas den också med risker [1]. Detta illustreras 
historiskt genom att allvarliga kärnkraftsolyckor har inträffat och detta har i hög grad ändrat bilden av 
kärnkraften i en mer negativ riktning. Den 7-gradiga INES-skalan används i kärnkraftsbranschen för att 
beskriva en händelses (alla händelser är inte olyckor) allvarsgrad och dess inverkan på omgivningen [2]. 
Händelser med mer allvarliga konsekvenser får en högre gradering och olyckor med mindre allvarliga 
konsekvenser tilldelas en lägre gradering. Stora olyckor innefattar exempelvis olyckorna i Three Mile 
Island 1979, Tjernobyl 1986 samt Fukushima 2011. Three Mile Island kategoriserades som nivå 5 på 
INES-skalan medan Tjernobyl samt Fukushima kategoriserades som nivå 7, den allvarligaste nivån. 
Olyckan i Fukushima inträffade relativt nyligen och har haft en påverkan på världsopinionen och 
beslutsfattande gällande kärnkraft. Exempelvis ledde Fukushima-olyckan till nya krav på oberoende 
härdkylning av svenska kärnkraftverk [3].  

1.1 Oskarshamns kärnkraftverk 

Oskarshamns kärnkraftverk hyser tre av Sveriges kärnkraftsreaktorer och är beläget på 
Simpevarpshalvön vid Oskarshamn. Anläggningen drivs av OKG aktiebolag som ingår i den 
internationella energikoncernen Unipers Svenska verksamhet [4]. Anläggningen befinner sig i 
anslutning till CLAB som är Sveriges mellanlager för använt kärnbränsle. Av de tre reaktorerna är det 
endast Oskarshamn 3 som kommer vara i drift i framtiden då både Oskarshamn 1 och Oskarshamn 2 
är tagna ur drift [4]. Oskarshamn 1 är den minsta reaktorn med en elektrisk effekt på 492 MW, 
Oskarshamn 2 har en elektrisk effekt på 661 MW och Oskarshamn 3, som är den största reaktorn har 
en elektrisk effekt på 1450 MW [4]. Oskarshamn 1, 2 och 3 är alla kokvattenreaktorer (BWR). 

1.2 Riskanalys 

I riskanalyssammanhang används både så kallad probabilistisk säkerhetsanalys och deterministisk 
säkerhetsanalys [5]. I deterministisk säkerhetsanalys undersöks om en anläggning har tillräckligt goda 
marginaler för att klara konsekvenserna av en viss inledande händelse. Detsamma görs för alla 
tänkbara inledande händelser vilket ger en helhetsbild av säkerheten för en viss anläggning 
(exempelvis Oskarshamn 1, 2 eller 3). Inledande händelser definierar vad som kan orsaka en 
potentiellt svår konsekvens.  

Probabilistiska säkerhetsanalyser (PSA) däremot, försöker att statistiskt kvantifiera olika händelser och 
beräkna hur ofta (med vilken sannolikhet eller frekvens) mer eller mindre allvarliga händelser 
inträffar. Då detta examensarbete endast är fokuserat på osäkerhetsanalyser av probabilistiska 
säkerhetsanalyser, kommer därför inte deterministiska säkerhetsanalyser (DSA) att beaktas vidare. För 
att utföra en probabilistisk säkerhetsanalys måste dock en stor del av det arbete som innefattas av 
deterministisk säkerhetsanalys (främst för sekvensanalyser) utföras och det finns alltså ett visst 
samband mellan dessa typer av säkerhetsanalyser. PSA bör generellt ses som ett komplement till DSA.  

Generellt används probabilistisk säkerhetsanalys av kärnkraftverk för att överblicka risken för och 
bilda underlag för proaktiva åtgärder mot härdskador och stora utsläpp av radioaktiva ämnen. PSA-
resultat beräknas med hjälp av felträd och händelseträd, som definierar strukturer för hur 
komponenter inverkar på en viss konsekvens, exempelvis härdskada. I programvaran RiskSpectrum 
PSA [6], som använts under detta examensarbete, finns funktionalitet för att definiera dessa 
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strukturer, samt med hjälp av Monte Carlo-simulering beräkna fördelningsfunktioner för resultatet 
givet att fördelningsfunktioner för de viktigaste indataparametrarna (s.k. tillförlitlighetsparametrar) 
har angetts.  

Färdigdefinierade PSA-modeller framtagna för kärnkraftsreaktorerna Oskarshamn 2 samt Oskarshamn 
3 med hjälp av RiskSpectrum har utnyttjats i examensarbetet. Som indata till dessa modeller finns 
tillförlitlighetsparametrar definierade med kända eller okända osäkerheter. Om osäkerheterna är 
okända definieras parametrarna endast med en punktskattning (som motsvarar aritmetiska 
medelvärdet för parametrar med kända osäkerhetsfördelningar). I dagens modell för Oskarshamn 3 
finns ett antal parametrar definierade med osäkerhetsfördelningar, samtidigt som många saknar 
dessa. För Oskarshamn 2 finns osäkerhetsfördelningar definierade i tillräcklig utsträckning för att 
möjliggöra en fullständig osäkerhetsanalys. Ingen av modellerna har osäkerheter i CCF-
modellparametrar definierade. CCF står för Common Cause Failure och beskriver fel med gemensam 
orsak. 

Resultatet av en PSA kan ange ett värde på exempelvis härdskadefrekvensen. Sker PSA-analysen med 
indataparametrar som är väldigt osäkra kommer slutresultatet också att ha ett stort mått av 
osäkerhet. Osäkerheterna i slutresultatet kan ha ursprung från många olika källor och komplicerade 
system har i princip ett stort antal orsaker till osäkerheter [7]. För att ha möjlighet att presentera ett 
resultat med en viss konfidens måste därför en osäkerhetsanalys utföras. 

Osäkerhetsanalyser är viktiga i arbeten som arbetar med osäkra data ska vara hög. 
Strålsäkerhetsmyndigheten ställer krav på att svenska kärnkraftsoperatörer utför probabilistiska 
säkerhetsanalyser för sin produktion [5]. Specifika krav på exempelvis härdskadefrekvenser finns 
definierade av kärnkraftverken. Strålsäkerhetsmyndigheten genomför också tillsyn av kärnkraftverken 
så att dessa uppfyller de krav som ställs i enlighet med PSA-analysen.  

Kärntekniska PSA-analyser brukar delas upp i tre nivåer. Nivå 1 avser analyser gällande 
härdskadefrekvenser av olika undergrupper. Nivå 2 gäller stora utsläpp av radioaktiva ämnen till 
omgivningen och nivå 3 analyserar radiologiska risker och effekter för omgivningen. Detta 
examensarbete behandlar endast nivå 1, härdskadefrekvensen, men metodiken är applicerbar om ett 
liknande arbete behöver utföras för nivå 2 eller 3 [5].  

Härdskador delas in i tre kategorier. Dessa är  

• HS1. Härdskada kategori 1. Utebliven reaktivitetskontroll, ej underkritisk reaktor. 

• HS2. Härdskada kategori 2. Utebliven spädmatning till reaktortanken. 

• HS3. Härdskada kategori 3. Utebliven resteffektkylning. 

Ett antal standarder finns för utförande av PSA. Ett exempel är standarden som utfärdas av American 
Society of Mechanical Engineers (ASME) [8] och som används av Lloyd’s Register Consulting – Energy 
AB. Där beskrivs metodiken för den kärntekniska PSA-analysen som används.  

1.3 Syfte 

Syftet med examensarbetet var att utveckla en metod för osäkerhetsanalys av de probabilistiska 
säkerhetsanalyser som utförs för kärnkraftverk. Frågeställningen var om det är möjligt att utföra 
osäkerhetsanalysen på ett enklare sätt än med Monte Carlo-beräkning.  

Målet med examensarbetet var att ha gjort en översyn av hur fördelningar till parametrar ska 
ansättas, samt lagt fram förslag på metod för osäkerhetsanalys. Delmål för arbetet kunde därmed 
delas in i två grupper, inventering och metodutveckling. För inventeringen fanns två delmål: 

• Kategorisera indata-parametrar på lämpligt sätt för att underlätta inventeringen. 

• Klargöra vilka indata-parametrar som lätt kan erhålla en fördelning. Detta genom att 
undersöka om tidigare ansättningar av fördelningar gjorts eller om (percentil-) data kan 
anpassas med en enkel metod, samt vilka som kräver vidare beräkningar, exempelvis 
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kurvanpassningar till percentil data (och därmed hamnar utanför examensarbetets 
omfattning). 

För Metodutvecklingen fanns fyra delmål: 

• Utveckla en förenklad metod för osäkerhetsanalys av PSA-resultat. 

• Jämför den förenklade metoden med full Monte Carlo med hjälp av en mindre komplex PSA-
modell. Monte Carlo-simuleringen antas här representera den ”verkliga” osäkerheten här och 
i kommande delmål. 

• Jämför den förenklade metoden med Monte Carlo lösningen för Oskarshamn 2 (där en 
fullständig osäkerhetsanalys också utförts). 

• Genomför en preliminär osäkerhetsanalys på Oskarshamn 3 med lämplig metod. 

1.4 Omfattning 

Examensarbetets omfattning begränsas till osäkerhetsanalyser för härdskadefrekvenser (HS1, 2 och 
3). Utsläpp till omgivningen och liknade konsekvenser ingår alltså inte i osäkerhetsanalyserna och 
detsamma gäller för osäkerheter i inledande händelser som heller inte tas i beaktande. 
Kärnkraftsreaktorer som studeras i examensarbetet är Oskarshamn 2 och Oskarshamn 3. Data för 
Oskarshamn 2 och Oskarshamn 3 kan vara av känslig karaktär. Därför utgår detta examensarbete från 
försiktighetsprincipen gällande de berörda redovisningarna för Oskarshamn 2 och 3 och alla data 
redovisas inte. Data eller modeller för Oskarshamn 1 förekommer inte i examensarbetet.  
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2 Teori 

Detta avsnitt redogör för teorin bakom osäkerhetsanalyser och PSA-modeller. 

2.1 Sannolikhetslära 

Här redogörs för den grundläggande sannolikhetsteori som behövs för förståelsen eller har använts 
vid beräkningar i examensarbetet. 

En stokastisk variabel definieras genom sitt utfallsrum, där utfallsrummets egenskaper kan 
karaktäriseras av en täthetsfunktion för kontinuerliga variabler (och motsvarande 
sannolikhetsfördelning för diskreta variabler). Integralen av täthetsfunktionen är den så kallade 
fördelningsfunktionen. Fördelningsfunktionen är viktig eftersom den har ett direkt samband med 
exempelvis konfidensintervall, som kan ge ett mått på hur osäker en parameter är. Exempel, 
definitioner och mer aspekter på grundläggande statistik finns att läsa i statistiklitteratur som 
exempelvis ”Statistics and Analysis of Scientific Data” av Bonamente [9]. 

De viktigaste statistiska egenskaper en stokastisk variabel har är medelvärde och varians. Medelvärdet 
eller väntevärdet definieras som  

E[X] = ∑ x ⋅ p(x)∞
−∞  ( 2.1 ) 

för en diskret stokastisk variabel där 𝐸[𝑋] är väntevärdet, x är ett utfall av variabeln i fråga och p(x) 
dess sannolikhet. Variansen definieras enligt 

Var[X] = ∑ (x − E[X])2 ⋅ p(x)∞
−∞  ( 2.2 ) 

där variablerna är definierade på samma sätt som för väntevärdet 𝐸[𝑋]. För en kontinuerlig stokastisk 
variabel definieras väntevärdet enligt  

E[X] = ∫ x ⋅ f(x)dx
∞

−∞
 ( 2.3 ) 

där f(x) är täthetsfunktionen för variabeln. Variansen definieras som kvadraten på medelskillnaden 
mellan värden från fördelningen och fördelningens medelvärde vilket för en kontinuerlig stokastisk 
variabel ser ut enligt följande ekvation 

Var[X] = ∫ (x − E[X])2 ⋅ f(x)dx
∞

−∞
 ( 2.4 ) 

där 𝑉𝑎𝑟[𝑋] är variansen av variabeln 𝑋.  

Väntevärden och varianser adderas linjärt (givet att de är oberoende), det vill säga om den stokastiska 
variabeln 𝑌 är summan av stokastiska variabler 𝑋𝑖  enligt  

𝑌 = ∑ 𝑋𝑖    ( 2.5 ) 

så är väntevärdet av 𝑌 definierad som 

𝐸[𝑌] = ∑ 𝐸[𝑋𝑖]   ( 2.6 ) 

och variansen av 𝑌  

𝑉𝑎𝑟[𝑌] = ∑ 𝑉𝑎𝑟[𝑋𝑖] ( 2.7 ) 

För väntevärden och varianser av produkter används liknande regler. Om 𝑌 är en stokastisk variabel 
som är en produkt av 𝑋𝑖  enligt ekvationen 

𝑌 = ∏ 𝑋𝑖  ( 2.8 ) 

så är väntevärdet av 𝑌 definierat som  

𝐸[𝑌] = ∏ 𝐸[𝑋𝑖]  ( 2.9 ) 

och variansen är definierad som 
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𝑉𝑎𝑟[𝑌] = ∏(𝑉𝑎𝑟[𝑋𝑖] + 𝐸[𝑋𝑖]
2) − ∏ 𝐸[𝑋𝑖]

2 ( 2.10 ) 

enligt notationen ovan. Ekvation 2.10 gäller endast för variabler som är statistiskt oberoende. 

Ett begrepp som används till att beskriva osäkerheter är så kallade konfidensintervall.  
Konfidensintervall associeras med ett specifikt intervall som visar att med (1 − 𝛼) konfidens befinner 
sig exempelvis ett medelvärde i det definierade intervallet [10]. Här är 𝛼 ofta ett litet tal, exempelvis 
0,1 eller 0,05. Konfidensintervall är antigen ensidiga eller tvåsidiga, där ensidiga har konfidens 1 − 𝛼 
och tvåsidiga har konfidens 1 − 2𝛼. Konfidensintervall kan beskrivas med percentilfunktionen som 
används för att beskriva en variabel på samma sätt som täthets- eller fördelningsfunktionen. 
Percentilfunktionen är inversen till fördelningsfunktionen 𝐹 (upp till en faktor 100 eftersom 
percentiler beskriver procentuella intervall). Ett ensidigt intervall beskrivs enligt 

𝑃(𝑋 ≤ 𝑥𝛼) = 𝐹(𝑥𝛼) = 1 − 𝛼  →   𝑥𝛼 = 𝐹−1(1 − 𝛼)  ( 2.11 ) 

där 𝑥𝛼  är konfidensintervallet med konfidens 1 − 𝛼.  

2.2 Fördelningsfunktioner 

2.2.1 Lognormalfördelning 

Lognormalfördelningen är en fördelningsfunktion som används vid PSA-analyser för att exempelvis 
modellera osäkerheter i parametrar [11]. En lognormalfördelning är definierad som en stokastisk 
variabel där logaritmen av variabeln är normalfördelad. Täthetsfunktionen är definierad enligt  

𝑓(𝑥) =
1

√2𝜋𝜎𝑥
𝑒

−
(ln x−𝜇)2

2𝜎2   ( 2.12 ) 

där 𝜇 och 𝜎 är medelvärde och standardavvikelse för den underliggande normalfördelningen men 
motsvarar här de så kallade läge och skalparametrarna. Lognormalfördelningen är definierad för 0 <
𝑥, −∞ < 𝜇 < +∞ och för 0 < 𝜎. 

Lognormalfördelningen är motsvarigheten till normalfördelningen för produkter istället för summor 
enligt centrala gränsvärdessatsen [12]. En produkt av lognormalfördelade variabler är också alltid 
lognormalfördelad. 

Förhållanden mellan medelvärde (m) och varians (Var) samt 𝜇 och 𝜎 förhåller sig enligt följande 
ekvationer: 

𝑚 = 𝑒𝜇+
𝜎2

2  ( 2.13 ) 

och 

𝑉𝑎𝑟 = (𝑒𝜎2
− 1) 𝑒2𝜇+𝜎2

 ( 2.14 ) 

där alltså m och Var båda beror av parametrarna 𝜇 och 𝜎. 

Ett vanligt mått på spridningen hos en lognormalfördelad variabel är felfaktorn (eng: error factor) 
betecknad 𝐸𝐹. Den är definierad som kvoten mellan 95 % percentilen och 50 % percentilen 
(medianen) vilket också är lika med kvoten mellan 50 % percentilen och 5 % percentilen. Felfaktorn 
beskrivs matematiskt som  

𝐸𝐹 = 𝑒𝐾⋅𝜎 ( 2.15 ) 

där 𝜎 är definierad som tidigare. Konstanten K är cirka 1,645 och beräknas enligt 

𝐾 = √2 ⋅ erf −1(0,9) ( 2.16 ) 

där erf −1(⋅) är inversa felfunktionen för normalfördelningen.  
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2.2.2 Betafördelning 

Betafördelning är en annan fördelning, som används i samband med PSA-analyser eftersom den är 
endast definierad mellan 0 och 1. Det kan exempelvis vara värdefullt när osäkerheter i sannolikheter 
(som bara antar värden mellan 0 och 1) modelleras. Täthetsfunktionen har följande form [13]  

𝑓(𝑥) =
1

𝐵(𝛼,𝛽)
𝑥𝛼−1(1 − 𝑥)𝛽−1  ( 2.17 ) 

där 0 < 𝑥 < 1, 𝛼 > 0 och 𝛽 > 0, 𝛼, 𝛽 är skalparametrar. Konstanten 𝐵(𝛼, 𝛽) är en skalfaktor som 
garanterar att täthetsfunktionen integreras till värdet 1. Många parametrar i PSA-modellerna är 
beskrivna med betafördelningar men eftersom lognormalfördelningen har mer användbara 
egenskaper användes lognormalfördelningen i större utsträckning i den förenklade metoden. 
Egenskaper för betafördelningen användes i examensarbetet för bashändelseanalysen. 

2.2.3 Gammafördelning 

Gammafördelningen används också i PSA-analyser där den i vissa fall har önskade egenskaper [14]. 
Täthetsfunktionen är definierad enligt följande ekvation 

𝑓(𝑥) =
𝑥𝛼−1𝑒

−
𝑥
𝛽

𝛽𝛼Γ(𝛼)
 ( 2.18 ) 

där 𝑥 > 0, 𝛼 > 0 och 𝛽 > 0, 𝛼, 𝛽 är skalparametrar och Γ(𝑢) är gammafunktionen (inte att förväxla 
med gammafördelningen). Lognormal fördelningen används i större utsträckning än 
gammafördelningen av samma anledning som för lognormalfördelningen. Egenskaper för 
gammafördelningen användes i examensarbetet för bashändelseanalysen. 

2.3 Probabilistisk säkerhetsanalys 

Riskbegreppet brukar definieras som en sammanvägning av sannolikheten för att en händelse 
inträffar och för allvarsgraden av dess konsekvens(er) [11]. Ibland definieras risk som väntevärdet av 
de oönskade konsekvenserna för undersökt händelse. Vid riskanalyser är därför följande tre 
frågeställningar relevanta: 

• Vad kan gå fel? 

• Hur ofta händer det? 

• Vilka konsekvenser uppstår? 

Enligt exempelvis den amerikanska kärnkraftstillsynsmyndigheten (NRC) utförs en probabilistisk 
säkerhetsanalys genom att utgå från frågeställning 3 och först definiera en konsekvens att undersöka 
[15]. Därefter undersöks alla för applikationen relevanta inledande händelser (IH) för att utreda hur 
den undersökta händelsen/konsekvensen kan inträffa. Efter det görs en uppskattning av frekvenserna 
för alla inledande händelser, vilka kan ha stora eller små osäkerheter. Riskanalyser antar att varje IH 
inträffar varefter olika felkombinationer eller sekvenser undersöks [15].  

Strukturellt är modeller för probabilistiska säkerhetsanalyser uppbyggda av bashändelser som 
modellerar händelser som kan förekomma. Bashändelserna kombineras genom olika typer av logiska 
grindar. Exempel på olika typer av logiska grindar är OR, AND och K/N (K av N). Felträd används för att 
modellera de enskilda felkombinationerna. Felträd byggs upp av bashändelser och olika typer av 
logiska grindar som förgrenar sig på liknande sätt som i Figur 1. Felträd modellerar en så kallad 
topphändelse som beror på bashändelserna och strukturen på felträdet. 
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Figur 1. Illustration av systematiken i ett felträd [16]. Den övre grinden G1 visar en ”och-grind” och G2 illustrerar 
en ”eller-grind”. Den övre händelsen kallas topphändelse. 

 

Felträden kombineras sedan till händelseträd där varje händelse i ett händelseträd är topphändelsen i 
ett felträd, vilket illustreras i Figur 2. Händelseträd modellerar alltså, de olika sekvenserna från 
inledande händelser, genom olika felkombinationer, till konsekvenserna av den inledande händelsen 
[15]. I de flesta händelseträd modelleras varje händelse binärt, där en lyckad händelse fortsätter på 
samma rad och en misslyckad händelse fortsätter på raden under. Exempel på detta illustreras i Figur 
2.  
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Figur 2. Illustration av ett händelseträd [11]. I slutet observeras konsekvensen och det kan konstateras om 
systemet befinner sig i säkert eller osäkert tillstånd. Alla ”Pivotal Event” är topphändelser i ett felträd 

En mängd bashändelser som tillsammans orsakar en given topphändelse kallas ”cutset” [10]. Dessa 
mängder bestäms genom boolesk algebra för sekvenser i analys av felträd och händelseträd.  Minimal 
cutset (MCS) är den minsta mängd bashändelser i ett cutset som orsakar att topphändelsen inträffar. 
Finns bara OR-grindar i ett system kommer alla MCS att bestå av endast en bashändelse. För 
komplicerade system finns ofta en stor mängd MCS, där varje MCS oftast består av ett antal 
bashändelser. Om analysens cutset har relativt små sannolikheter går förenklingen ”rare event 
approximation” att använda, vilket innebär att den totala sannolikheten eller frekvensen är summan 
av de enskilda cutset-sannolikheterna [6]. Matematiskt beskrivs detta som 

𝑄𝑡𝑜𝑝 = ∑ 𝑄𝑀𝐶𝑆,𝑖
𝑛
𝑖=1  ( 2.19 ) 

där 𝑄𝑀𝐶𝑆,𝑖  är sannolikheterna för alla olika cutset och 𝑄𝑡𝑜𝑝 är totala sannolikheten.  

Mängden av samtliga i modellen ingående bashändelser definieras som 

B = {X1, X2, … , Xm} ( 2.20 ) 

där Xi är stokastiska variabler (för exempelvis frekvenser) för enskilda bashändelser där i går från 1 till 
m. Ett Minimal cutset i modellen noteras 

MCSj = {α1,jX1 , α2,jX2 , … , αm,jXm} ( 2.21 ) 

där αij = 1 om Xi ∈ {α1,jX1 , α2,jX2 , … , αm,jXm} och αij = 0 annars. Summan av alla bashändelser i ett 

cutset betecknas här som 𝑁𝑗. Mängden av Minimal cut-sets (MCS listan) definieras i modellen som 

MCS = {MCS1, MCS2, … , MCSn} ( 2.22 ) 

där j går från 1 till n element enligt MCS notationen.  

Två typer av cutoff används i PSA-analyser, probabilistisk cutoff och ordnings-cutoff. Probabilistisk 
cutoff innebär att minimal cutset med medel-sannolikheter mindre än ett givet värde skalas bort från 
analysen. Två typer av probabilistisk cutoff finns definierade, en absolut- och en relativ cutoff. Den 
absoluta innebär att medelsannolikheter under ett visst absolut värde skalas bort och den relativa 
innebär att cutset med alltför stor kvot till ett beräknat medelvärde skalas bort. Ordningscutoff 
innebär att cutset med ett visst antal bashändelser skalas bort. Båda dessa åtgärder utförs för att 
beräkningarna inte ska bli för otympliga men medför i sig en fullständighetsosäkerhet. 
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2.3.1 Tillförlitlighetsmodeller 

Otillgängligheten 𝑞 (eng: unavailability) definiteras som sannolikheten att en kompontent är 
otillgänglig vid tiden 𝑡 [11]. Matematiskt beskrivs detta som  

𝑞(𝑡) = 𝑃(𝑜𝑡𝑖𝑙𝑙𝑔ä𝑛𝑔𝑙𝑖𝑔 𝑣𝑖𝑑 𝑡𝑖𝑑𝑝𝑢𝑛𝑘𝑡 𝑡)  ( 2.23 ) 

där 𝑃(⋅) är sannolikheten för argumentet. Medelotillgängligheten 𝑄𝑚𝑒𝑎𝑛 definieras som 
genomsnittstiden under vilken komponenten är otillgänglig över tidsintervallet.  

Bashändelserna i PSA-modellerna är uppbyggda med hjälp av ett antal tillförlitlighetsmodeller som 
uttrycker hur stor sannolikheten är att en viss komponent fallerar vid en viss tidpunkt (en 
tillförlitlighetsmodell modellerar en bashändelse). De tillgängliga modellerna är Probability, 
Repairable, Tested, Mission Time, Frequency och Non-repairable. Indata till tillförlitlighetsmodellerna 
är olika typer av parametrar, exempelvis olika tidskonstanter och felfrekvenser vars ekvationer är 
redovisade nedan. 

Probability-modellen är en generell tillförlitlighetsmodell med en enkel beskrivning. 
Medelotillgängligheten 𝑄𝑚𝑒𝑎𝑛 är lika med sannolikheten 𝑞 enligt 

𝑄𝑚𝑒𝑎𝑛 = 𝑞 ( 2.24 ) 

som är den minst komplicerade modellen. 

Repairable är en tillförlitlighetsmodell för komponenter för vilka fel upptäcks direkt och komponenten 
kan repareras. Medelotillgängligheten 𝑄𝑚𝑒𝑎𝑛  beskrivs av ekvationen 

𝑄𝑚𝑒𝑎𝑛 =
𝜆

𝜆+𝜇
 ( 2.25 ) 

där 𝜆 är felfrekvensen och 𝜇 är inversen av den genomsnittliga reparationstiden. 

Tested är standardmodell för komponenter som står i standby-läge. Medelotillgängligheten 
𝑄𝑚𝑒𝑎𝑛beräknas genom 

𝑄𝑚𝑒𝑎𝑛 = 𝑞 + (1 − 𝑞) (1 −
1

𝜆𝑇𝐼
(1 − 𝑒−𝜆𝑇𝐼)) + (𝑞 + (1 − 𝑞)(1 − 𝑒−𝜆𝑇𝐼))

𝑇𝑟

𝑇𝐼
   ( 2.26 ) 

där 𝑞 är sannolikheten, 𝜆 är felfrekvensen, 𝑇𝐼 är testintervallet och 𝑇𝑟 är en konstant reparationstid. 

Tillförlitlighetsmodellen 𝑀𝑖𝑠𝑠𝑖𝑜𝑛 𝑇𝑖𝑚𝑒 används när en komponent måste fungera under en viss 
tidsperiod. Medelotillgängligheten 𝑄𝑚𝑒𝑎𝑛  beskrivs enligt 

𝑄𝑚𝑒𝑎𝑛 = 1 − (1 − 𝑞)𝑒−𝜆𝑇𝑀 ( 2.27 )  

där 𝑞 och 𝜆 är parametrar enligt ovan och 𝑇𝑀 är medeltiden för reparation. 

Frequency är en tillförlitlighetsmodell som används för inledande händelser och som ej studerats för 
detta exjobb (då det inte undersöker osäkerheter orsakade av inledande händelser).  

2.3.2 Common Cause Failure 

Common Cause Failure (CCF) uppstår när en bashändelses inträffande beror av en annan bashändelse 
[17]. Matematiskt beskrivs detta som  

𝑃[𝐴 ∩ 𝐵] = 𝑃[𝐵|𝐴] ⋅ 𝑃[𝐴] = 𝑃[𝐴|𝐵] ⋅ 𝑃[𝐵] ≠ 𝑃[𝐴] ⋅ 𝑃[𝐵] ( 2.28 ) 

där 𝐴 och 𝐵 är händelser och ∩ är snittoperatorn. När beroenden existerar betyder det ofta (alltid i 
OKG:s modeller) att  

𝑃[𝐴 ∩ 𝐵] > 𝑃[𝐴] ⋅ 𝑃[𝐵] ( 2.29 ) 

vilket motiverar modellering av CCF eftersom händelser får en större sannolikhet att inträffa. 

Exempel på CCF finns för i princip alla komponenter som finns i flera exemplar. Ett exempel är ett 
tillverkningsfel som upprepas i flera komponenter eller system och får flera eller alla att inte fungera 
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optimalt vid exempelvis en transient. Det kan också exempelvis avse fel till följd av bränder, 
översvämningar samt olika typer av mänskliga fel. En vanlig modell för modellering av CCF är den så 
kallade alfa-faktor metoden [18]. Den beskriver sannolikheten för CCF i ett visst antal komponenter. 
Alfa-faktorerna är förknippade med en egen osäkerhet som går att beräkna från data [6]. 

2.3.3 Human Reliability Assessment 

Analys av mänskligt felhandlande (engelska: Human Reliability Assessment; härefter benämnt HRA) 
[11] är en stor del av PSA-analyser. HRA är särskilt viktig att utföra för system där mänskliga beslut har 
stor påverkan på felsannolikheten för systemet. I systematiken av händelseträd och felträd modelleras 
både vissa inledande och efterföljande händelser med hjälp av HRA-analysen exempelvis för utebliven 
manuell inkoppling av en komponent eller öppning/utebliven öppning av en ventil. Osäkerheten för 
HRA är ofta väldigt stor och svår att kvantifiera eftersom det kan vara svårt att beskriva HRA i form av 
matematiska ekvationer [19].  

2.4 Osäkerhetsanalys 

Vid de osäkerhetsanalyser som utförs i samband med PSA-analyser är två kategorier av osäkerheter 
intressanta [19] [20]. Dessa är: 

• Epistemiska osäkerheter 

• Variabilitet hos systemet/systemkomponenten i fråga 

Den epistemiska osäkerheten anger att det existerar en kunskapsmässig brist om en komponent eller 
ett tillstånd i ett system [19]. Exempelvis uppkommer detta av att tillräcklig mängd data inte finns 
tillgänglig eller är omöjlig att införskaffa. I teorin kan det vara möjligt att eliminera denna 
kunskapsbrist med omfattande informationsinsamling, men i praktiken är detta ofta svårt av olika 
anledningar.  

Variabilitet uppkommer i naturen samt i samband med tekniska system [20]. Exempelvis kan ett 
system variera naturligt med tiden alternativt i jämförelse med andra system av samma typ [19]. 
Dessa variationer kan vara stora eller små beroende på vilken typ av system och komponent det 
handlar om. Om exempelvis samma typ av pump tillverkas i ett större antal, kommer små 
(tillverknings-) skillnader mellan pumparna att utgöra en variabilitet. Det kan också förekomma 
skillnader i exempelvis installation och processmiljö som pumpen verkar i, som sliter olika mycket på 
olika pumpar, vilket skulle bidra till att bilda skillnader mellan pumparna. Eftersom osäkerheterna och 
variationen uppkommer via exempelvis fysikaliska fenomen innebär variabilitet att systemet i fråga 
måste justeras (exempelvis kan tillverkningsprocessen för pumparna förbättras) för att minska 
variabiliteten och därmed osäkerheten.  

Vid probabilistiska säkerhetsanalyser finns ett antal osäkerheter som har olika grad av samband med 
de två övergripande osäkerheterna. Exempel på dessa är parameterosäkerheter, Icke representativ 
data, modellosäkerheter och direkta dataosäkerheter (variabilitet). IAEA definierar tre typer av 
osäkerheter som är relevanta för en PSA nivå 1: parameterosäkerheter, modellosäkerheter och 
fullständighetsosäkerhet [1]. Parameterosäkerheter är det som oftast avses i samband med 
osäkerhetsanalys för PSA och i detta examensarbete undersöks främst parameterosäkerheter. 
Modellosäkerheter innebär att bashändelser ändras eller läggs till [21] och fullständighet innebär att 
alla möjliga analysfall inkluderas i analysen. Modellosäkerheter adresseras främst med 
osäkerhetsanalyser samtidigt som fullständighetsosäkerhet är svårt att adressera.  

Parameterosäkerheter är, som nämnt, en viktig faktor i osäkerhetsanalyser och används som indata 
till analyserna. Ofta används ett litet antal data för att bestämma fördelningar till 
tillförlitlighetsparametrar och osäkerheten representerar till viss del en brist på kunskap/information 
för parametern i fråga [22]. Dessa relaterar ofta till olika typer av epistemiska osäkerheter i frekvenser 
eller sannolikheter för exempelvis komponenter och för mänskligt felhandlande.  

Parameterosäkerheter propageras i en osäkerhetsanalys till slutresultatets osäkerhetsfördelning. En 
viktig del av denna propagering är state-of-knowledge beroenden eller epistemiska beroenden mellan 
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parametrar. Dessa uppkommer när en och samma parameter används för att beskriva sannolikheter 
och osäkerheter för flera olika bashändelser [21]. Detta innebär att bashändelser som annars skulle 
kunna antas vara oberoende inte längre är det vilket i sin tur medför att de matematiska beräkningar 
som utförs under det antagandet inte längre gäller. PSA-mjukvara har ofta inbyggda metoder för att ta 
hänsyn till denna effekt, exempelvis genom att definiera ”epistemiska beroende”-grupper [21]. I 
exempelvis RiskSpectrum PSA kan Monte Carlo-simulering utföras med ”Eventsampling” och 
”Parametersampling” där Parametersampling tar höjd för state-of-knowledge-beroenden medan 
Eventsampling inte gör det. Om state-of-knowledge inte beaktas kommer beräkningarna ofta att 
underskatta det ”verkliga” medelvärdet och osäkerheten [21]. Ett exempel på detta, är när två 
likadana (𝑋1 = 𝑋2) och därför beroende händelser 𝑋1 och 𝑋2 inträffar samtidigt (𝑇) vilket resulterar i 
ekvationen  

𝑇 = 𝑋1𝑋2 = 𝑋1
2 = 𝑋2

2 = 𝑋2  ( 2.30 ) 

och väntevärdet av T är  

𝐸(𝑇) = 𝐸(𝑋2) = 𝐸(𝑋)2 + 𝑉𝑎𝑟(𝑋) ( 2.31 ) 

samtidigt, om antagandet att händelserna är beroende är inkorrekt enligt ovan, så gäller att 

𝑇 = 𝑋1𝑋2  ( 2.32 ) 

och  

𝐸(𝑇) = 𝐸(𝑋1𝑋2) = 𝐸(𝑋1)𝐸(𝑋2) = 𝐸(𝑋)2  ( 2.33 ) 

vilket visar att medelvärdet inte är samma för de olika fallen. 

Ofta kan data vara insamlade från exempelvis ett annat kärnkraftverk än det som undersöks. Detta 
medför att parametrar som estimerats kan ha en osäkerhet från denna icke-representativitet [22]. Det 
finns också osäkerheter i användning av modell för PSA-beräkningar. Exempelvis ger olika typer av 
HRA-modeller upphov till att olika osäkerheter propageras i samband med PSA-beräkningarna [21]. 
Även andra direkta dataosäkerheter kan finnas, exempelvis osäkerheter i klassificering av fel, med 
mera [22].  

I kärntekniska sammanhang är parameterosäkerheter relevanta och det är för att erhålla en överblick 
över dessa som exempelvis Monte Carlo-simuleringar görs [20]. Detta kräver att osäkerheter för 
parametrar är kända. Alternativ till Monte Carlo finns också, såsom exempelvis momentpropagering 
och vissa mer komplicerade metoder [20].  

Monte Carlo refererar till användandet av slumpmässiga data för att utvärdera exempelvis parametrar 
eller integraler [9]. Det är en relativt beräkningstung metod som generellt kräver att många 
simuleringar/realisationer av parametrar görs. I detta examensarbete kommer Monte Carlo-
simuleringar att utföras för att erhålla data om hur de verkliga fördelningarna beter sig. 

3 Metod 

3.1 Förutsättningar och utveckling 

Från grundläggande PSA-teori utnyttjades ett antal koncept för den förenklade osäkerhetsanalysen 
såsom bashändelser, MCS-listor och lognormala fördelningsfunktioner.   

Både den förenklade och fullständiga analysen har applicerats på PSA-modellen för Oskarshamn 2. För 
den modellen var en fullständig osäkerhetsanalys möjlig att utföra, eftersom mängden parametrar 
med känd eller uppskattad osäkerhetsfördelning bedömdes vara tillräcklig för att den totala 
osäkerheten skulle representeras väl. Idén var att undersöka om det är möjligt att använda 
jämförelsen mellan den riktiga osäkerhetsanalysen utförd med Monte Carlo-simulering med den 
förenklade för Oskarshamn 2, för att sedan applicera potentiella samband mellan den förenklade 
analysen och den fullständiga till att utföra en förenklad analys för Oskarshamn 3. Den föreslagna 
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metoden bygger således på att en fullständig osäkerhetsanalys redan har genomförts för en 
anläggning så att den förenklade metodens fria parametrar kan justeras mot detta resultat och 
därigenom under vissa förutsättningar appliceras på andra anläggningar.  

3.2 Fullständig osäkerhetsanalys 

Fullständig osäkerhetsanalys avser i det här examensarbetet Monte Carlo-analys och den programvara 
som använts för att utföra detta är RiskSpectrum PSA®. De PSA-modeller som studerats var O2-
I0612.RPP för Oskarshamn 2 och O3-A1543.RPP för Oskarshamn3 i RiskSpectrum. 
Samplingsmetodiken består av Event Sampling och Parameter Sampling som beskrivs i avsnitt 2.3. För 
att inte skydda känsliga data anges inte cutoff-konfigurationerna där cutoff beskrivs i avsnitt 2.3. 

3.3 Förenklad osäkerhetsanalys 

Den förenklade osäkerhetsanalysen bygger på programvaran RiskSpectrum PSA:s MCS-beräkningar 
och på att MCS-listan gick att erhålla. Metoden kan matematiskt beskrivas som enkel eftersom alla 
relevanta delar av strukturen tas hänsyn till med endast ett matematiskt objekt, MCS-listan. Därför 
beskrivs hela systemet i fyra steg: Slutresultatet beskrivs av summan av alla MCS enligt rare event 
approximation, som består av ett antal bashändelser, som beskrivs av ett antal 
tillförlitlighetsparametrar.  

För att metoden ska räknas som enkel krävs att det inte behövs utföras en uppdatering av 
tillförlitlighetsparametrar. Därför grundar sig den förenklade metoden på ett antagande att alla 
bashändelser av en viss tillförlitlighetsmodell är lognormalfördelade, med en gemensam felfaktor. Ett 
medelvärde för varje bashändelse i kombination med en felfaktor definierar en entydig 
lognormalfördelning. Dessa propageras genom modellen med givna bashändelser och cutset-listor 
enligt summor och produkter för lognormal fördelningar beskrivna i avsnitt 2.1.  MCS-listor och 
medelvärden erhålls från en MCS-beräkning i RiskSpectrum och den förenklade metoden kräver alltså 
användning av den funktionaliteten i programvaran (eller ett motsvarande alternativ). Alltså antas att 

𝑀𝑗 ∈ 𝑙𝑛𝑁(𝑥_𝑖, 𝜇, 𝜎2 ) ( 3.1 ) 

där 𝑙𝑛𝑁 är en lognormalfördelning med parametrar 𝜇 och 𝜎2. Från sannolikhetsteorin är det känt att 
en produkt av lognormalfördelningar alltid bildar en ny lognormalfördelning. Nedan beskrivs 
matematiska uttryck för medelvärde och varians för produkter av lognormalfördelade variabler.  

Antag att 𝑋 och 𝑌 är lognormalfördelade och oberoende stokastiska variabler. Då fås väntevärdet 
𝐸[𝑋𝑌] som 

𝐸[𝑋𝑌] = 𝑒𝜇𝑥+𝜇𝑦+
1

2
(𝜎𝑥

2+𝜎𝑦
2)

 ( 3.2 ) 

där 𝜇 är skalparametern och 𝜎2 (eller 𝜎) är spridningsparametern (inte felfaktorn och inte heller 
variansen/standardavvikelsen för lognormalfördelningen). Variansen fås genom 

𝑉𝑎𝑟(𝑋𝑌) = (𝑒𝜎𝑥
2+𝜎𝑦

2
− 1)𝑒2𝜇𝑥+2𝜇𝑦+𝜎𝑥

2+𝜎𝑦
2

 ( 3.3 ) 

med samma 𝜇 och 𝜎2 som tidigare. 

Med dessa uttryck kan osäkerheter i form av varianser för varje (minimal-) cutset beräknas relativt 
enkelt genom att beräkna den nya lognormalfördelningens parametrar. Sedan adderas alla 
osäkerheter för alla cutset. Här finns inget enkelt analytiskt uttryck för slutresultatet (för 
fördelningsfunktionen), men det är möjligt att beräkna slutresultatets medelvärde och varians genom 
felpropagering enligt  

Var(X + Y) = Var(X) + Var(Y) ( 3.4 ) 

och 
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Var(XY) = E(X)2Var(Y) + E(Y)2Var(X) + Var(X)Var(Y)  ( 3.5 ) 

där Var(⋅) är varians-operatorn och E(⋅) är väntevärdesoperatorn. Väntevärdesberäkningen ovan i 
den förenklade analysen använder sig av ”rare event approximation” enligt ekvation 3.1.  

Med den informationen är det möjligt att anpassa en fördelningsfunktion (förslagsvis lognormal) för 
slutresultatet. Normalfördelningen användes inte eftersom den för medelvärden nära noll har en 
betydande del av sin sannolikhetsmassa under noll och därför är olämplig. 

Skattningen av slutfördelningen kommer att vara beroende av hur lognormalfördelningarna är ansatta. 
Därför krävs att dessa val undersöks med avseende på dess påverkan på slutosäkerheten. 

Följande punkter beskriver den förenklade metoden för osäkerhetsanalys: 

• Antag att alla sannolikheter för bashändelser i en PSA-modell är lognormalfördelade. 

• Beräkna medelvärde och varians av den analytiska fördelningsfunktionen för varje MCS. 

• Beräkna medelvärde och varians för slutresultatet genom felpropagering (slutfördelningen 
blir en summa av lognormalfördelningar). 

• Approximera lognormal-summan med en fördelningsfunktion (genom att utnyttja känt 
medelvärde och varians för slutresultatet). 

Ansättningen av lognormala felfaktorer till bashändelserna kan utföras olika sätt, exempelvis som en 
funktion av medelvärdet för bashändelserna (detta är rimligt eftersom det är främst den 
informationen som finns tillgänglig). I detta projekt utfördes ansättningen genom att olika konstanta 
funktioner användes eftersom bashändelseanalysen visade att det för vissa tillförlitlighetsmodeller 
fanns ett sådant samband för bashändelserna. Eftersom felfaktorn i sig beskriver ett förhållande till 
medianen tas det i viss mån hänsyn till ett beroende mellan medelvärde och varians. Felfaktorerna 
ansattes enligt Tabell 1 som en typ av basvärde.  

Tabell 1. Tabell över hur felfaktorer tilldelas I den förenklade modellen. Specifika värden för en viss simulering 
redovisas i avsnitt 5.6. De olika tillförlitlighetsmodellerna finns beskrivna i avsnitt 2.3.1. 

Beteckning Funktion Tillförlitlighetsmodell 

𝐹1 𝐹1(𝑄) = 𝑘1 Probability 

𝐹2 𝐹2(𝑄) = 𝑘2 Repairable 

𝐹3 𝐹3(𝑄) = 𝑘3 Tested 

𝐹4 𝐹4(𝑄) = 𝑘4 Mission Time 

I detta examensarbete implementerades metoden i Matlab där olika skript skrevs för att läsa in data 
och utföra beräkningar. I Appendix A redovisas Matlab-funktionen som utför beräkningarna i den 
förenklade metoden. 
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3.4 Antaganden 

Ett antagande i den förenklade metoden är att de stokastiska variabler som representeras av 
bashändelserna är oberoende. Detta innebär att den förenklade metoden inte tar hänsyn till state-of-
knowledge beroenden mellan bashändelser och därför bara kan approximera eventsampling. För att 
använda den förenklade metoden får således de epistemiska beroendena som ändå finns mellan 
parametrar inte påverka osäkerhetsanalysen i stor utsträckning. Det betyder att 
eventsamplingsmedelvärdet för Monte Carlo-analysen bör vara ungefär lika med 
parametersamplingsmedelvärdet för slutfördelningen från Monte Carlo-analysen. Annars kommer 
parametersamplingsvärdet inte vara möjligt att uppskatta. De epistemiska beroendena uppkommer 
för att vissa bashändelser i modellen använder samma tillgänglighetsparametrar eller CCF-parametrar 
och därför inte är oberoende. 

Den förenklade metoden ärver många av begränsningarna från den fullständiga metoden. Båda 
metoderna fungerar om modellen är approximativt fullständig, det vill säga att bashändelserna som 
finns i modellen modellerar alla relevanta fel som kan uppkomma. Ett liknande fall uppkommer när en 
stor del av sannolikhetsmassan inte återfinns bland cutsets som skalats bort beroende på vilken nivå 
som ansatts på cutoff-värdet. Dessa två fall kan vara svåra att utreda i praktiken beroende på vilka 
antaganden som görs. 

Eftersom sannolikheter och frekvenser i allmänhet är små, gjordes bedömningen att det är möjligt att 
använda Rare Event Approximation. En motivering till detta visas i Figur 6 i avsnitt 4.2, där cutset kan 
anses som små. 

Eftersom modellerna för den förenklade metoden innehåller ett stort antal MCS är det rimligt att anta 
att enskilda bashändelser påverkar slutresultatet i liten utsträckning. Detta är en motivering till att 
approximation av alla bashändelser med en enda enkel fördelningsfunktion (lognormal) är möjlig. 

3.5 Felfaktorer för bashändelser 

I den förenklade metoden utgör bashändelsernas felfaktorer fria parametrar. Med utgångspunkt av 
Bashändelseanalysen och MCS-analysen i avsnitt 4.1 och 4.2 erhölls ett värde på felfaktorerna för de 
olika tillförlitlighetsparametrarna genom att använda det aritmetiska medelvärdet av felfaktorerna för 
de olika tillförlitlighetsmodellerna. Dessa redovisas I Tabell 2 och benämns basvärde i resten av 
rapporten. 

Tabell 2. Tabell över felfaktorernas basvärden för simulering av HS1, HS2, HS3 och total HS. De olika 
felfaktorkategorierna beskrivs i avsnitt 3.3. 

Härdskadekategori k1 k2 k3 k4 

HS1 9,33 1 8,59 10,44 

HS2 9,33 1 8,59 10,44 

HS3 9,33 1 8,59 10,44 

Total HS 9,33 1 8,59 10,44 

 

3.6 Homogen justering av felfaktorer 

För att erhålla ett resultat som potentiellt har en bättre överensstämmelse med Monte Carlo-
simuleringen, testades flera olika metoder för att justera felfaktorer till de lognormalfördelade 
bashändelserna. En metod som använts är en direkt homogen justering av felfaktorerna, det vill säga, 
alla felfaktorer ansätts till samma värde för alla tillgänglighetmodeller och varieras därefter 
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tillsammans. Felfaktorerna varierades här inom ett intervall från 4 till 11 för att möjliggöra en 
ungefärlig uppskattning av vilken felfaktor som gav ett rimligt resultat. 

3.7 Multiplikativ justering av felfaktorer 

Ett alternativt sätt att justera felfaktorerna är genom att behålla det interna förhållandet mellan 
felfaktorerna för grupperna av tillförlitlighetsmodeller som erhållits genom bashändelseanalysen och 
därefter variera alla felfaktorer med en gemensam faktor. I Tabell 3 illustreras hur det har gjorts. 
Kvoten mellan felfaktorerna för de olika simuleringarna ansattes till 1,05 vilket gav ett bra intervall för 
slutvariansen då det testats systematiskt tills ett intervall som resulterar i både större och mindre 
slutvarianser för den förenklade metoden jämfört med Monte Carlo uppnåddes. Resultatet 
kontrollerades mot total HS för Oskarshamn 2. Eftersom examensarbetet valde att inte studera 
inverkan av osäkerhet i inledande händelsefrekvenser varierar inte den gruppen. 

Tabell 3. Här visas hur den ”multiplikativa” justeringen av felfaktorer utfördes.  Utgångspunkten var felfaktorer 
som uppskattats genom bashändelseanalysen.   

Simulering K1 K2 K3 K4 

1 5,73 1 5,28 6,41 

2 6,01 1 5,54 6,73 

3 6,31 1 5,82 7,07 

4 6,63 1 6,11 7,42 

5 6,96 1 6,41 7,79 

6 7,31 1 6,73 8,18 

7 7,67 1 7,07 8,59 

8 8,06 1 7,42 9,02 

9 8,46 1 7,79 9,47 

10 8,88 1 8,18 9,95 

11 9,33 1 8,59 10,44 

12 9,79 1 9,02 10,97 

13 10,28 1 9,47 11,51 

14 10,80 1 9,95 12,09 

15 11,34 1 10,45 12,69 

16 11,90 1 10,97 13,33 

17 12,50 1 11,52 13,99 



Rapport nr:  DocumentNo   Rev:  Revision Sida 16 

Datum:  28 september 2017 ©Lloyd’s Register 2017 

18 13,12 1 12,09 14,69 

19 13,78 1 12,70 15,43 

20 14,47 1 13,33 16,20 

3.8 Enskild justering av felfaktorer 

Ytterligare en justering av felfaktorer utfördes genom att variera felfaktorer för enskilda 
tillförlitlighetsmodeller. Exempelvis varierades Probability-bashändelsernas felfaktorer samtidigt som 
resterande hölls konstanta. Som utgångspunkt valdes alla felfaktorer till 5 för att en felfaktor på de 
bashändelser som inte varieras inte ska påverka resultatet för mycket. Detta gjordes för att undvika 
att använda för stor ökning mellan variationerna, men 1 hade varit möjligt att använda också. Det 
hade också varit möjligt att använda sig av exempelvis basvärdet från bashändelseanalysen men detta 
undveks för att skillnader i basvärdet inte skulle påverka variansökningen mellan simuleringarna. 
Detta illustreras i Tabell 4.  

 

Tabell 4. Justering av felfaktorer för simulering med hjälp av förenklad osäkerhetsanalys med ”enskild” justering 
av felfaktorer. 

Simulering Justering av 
tillförlitlighetsmodell 

K1 K2 K3 K4 

1 Basvärde 5 5 5 5 

2 Probability 7 5 5 5 

3 Probability 9 5 5 5 

4 Probability 11 5 5 5 

5 Probability 13 5 5 5 

6 Repairable 5 7 5 5 

7 Repairable 5 9 5 5 

8 Repairable 5 11 5 5 

9 Repairable 5 13 5 5 

10 Tested 5 5 7 5 

11 Tested 5 5 9 5 

12 Tested 5 5 11 5 

13 Tested 5 5 13 5 

14 Mission Time 5 5 5 7 

15 Mission Time 5 5 5 9 
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3.9 Inventering av parametrar för Oskarshamn 3 

Som del av examensarbetet behövde data och parametrar för Oskarshamn 3 inventeras (då många 
saknade osäkerhetsfördelningar för fallet att den förenklade metoden visade sig vara otillräcklig för 
ändamålet, då Monte Carlo blir alternativet). Detta innefattade både att identifiera data som saknas 
och att föreslå lämplig ansättning av fördelningar där dessa var otillfredsställande. Det senare fallet 
gäller främst mänskligt fel-parametrar (HRA), gemensamma fel (CCF), underhållsparametrar och en 
övrig kategori som exempelvis innehåller parametrar för utebliven husturbindrift och andra typer av 
bashändelser. 

Parameterinventeringen för Oskarshamn 3 genomfördes genom studie av tillgänglig dokumentation 
över parametrar. Exempel på dessa är T-boken [23] och IEEE-Reliability data [24]. Företagsinterna 
metodbeskrivningar från Lloyds Register utnyttjades också.  

Det visade sig att många viktiga parametrar för Oskarshamn 3 saknade osäkerhetsfördelningar både i 
modellen och i tillgänglig dokumentation vilket innebär att den fullständiga osäkerhetsanalysen inte i 
dagsläget kan utföras. Parameterinventeringen redovisas översiktligt i Tabell 5. 

Tabell 5. Översikt över parametrar för Oskarshamn 3-modellen. 

Parametergrupp Lågredundant CCF Högredundant CCF HRA Underhåll Övriga 

Fördelning finns 84 - 0 0 18 

Percentiler finns 31 - 0 93 0 

Varken fördelning 
eller percentiler finns 

117 - 492 47 19 

 

  

16 Mission Time 5 5 5 11 

17 Mission Time 5 5 5 13 
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4 Modellanalys 

4.1 Analys av bashändelser 

En motivering till att använda den förenklade metoden är att utnyttja potentiella samband mellan 
bashändelsernas sannolikhet och varians. För att approximera varianserna för bashändelser i PSA-
modellen utnyttjades definitionerna på de olika tillförlitlighetsmodellerna, enligt teoriavsnittet. För 
bashändelser beskrivna med Probability-modellen blir den approximerade variansen exakt. Variansen 
för resterande tillförlitlighetsmodeller måste däremot approximeras. Beräkningen utfördes enligt 
deltametoden [25] som beskrivs av 

𝑉𝑎𝑟[𝑓(𝑋)] ≈ 𝑓′(𝐸[𝑋])2 𝑉𝑎𝑟[𝑋]  ( 4.1 ) 

där f är en funktion som verkar på den stokastiska variabeln (i det här fallet gäller det beräkningen av 
otillgängligheten utifrån otillgänglighetsmodeller). Varianser beräknades därmed från angivna 
parameterfördelningar av typen lognormal, beta och gamma. (Det finns inga bashändelser beskrivna 
med tillförlitlighetsmodell Repairable för Oskarshamn 2 men tillförlitlighetsmodellen finns 
representerad i modellen för Oskarshamn 3.) Sambandet mellan varianser och medelvärden för de tre 
resterande tillförlitlighetsmodellerna för Oskarshamn 2 illustreras i Figur 3.  

 

 

Figur 3. Sambandet mellan sannolikheter och varianser för bashändelser i Oskarshamn 2-modellen. Variansen för 
de olika bashändelserna beräknades med hjälp av deltametoden utifrån de parameterosäkerheter som fanns 
angivna i modellen.  

I loglog-skala syns tydliga linjära samband mellan variablerna i fråga.  

Den förenklade metoden bygger på ett antagande om att alla bashändelser är lognormalfördelade. 
Därför undersöktes hur bashändelserna i Figur 3 hade beskrivits om dessa hade varit 
lognormalfördelade. Eftersom en lognormalfördelning är helt definierad med hjälp av två parametrar 
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översattes sannolikhet och varians till sannolikhet och en lognormal felfaktor, vilket illustreras i Figur 
4.  

 

Figur 4. Under antagande att alla bashändelser är lognormalfördelade beräknades en lognormal felfaktor 
motsvarande variansen och medelvärdet. Här utgör felfaktorn det relevanta spridningsmåttet istället för 
variansen. 

 

En viktig skillnad mellan Figur 3 och Figur 4 är att Figur 3 beskriver den verkliga fördelningens 
(approximerade) sannolikhet och varians medan Figur 4 beskriver en lognormalfördelnings 
parametrar beräknade från verkliga varianser och medelvärden. Figur 3 antar alltså ingenting om den 
underliggande fördelningen vilken får ses som delvis okänd. Dessa analyser låg till grund för 
ansättningen som gjordes i metoddelen avsitt 3.3 men dessa är ansatta som till viss del överskattade 
maxvärden för felfaktorerna. (Eftersom det visade sig att slutvariansen sedan blev underskattad 
gjordes inget försök att göra en ansättning som stämde bättre överens med verkligheten). I Figur 4 är 
det tydligt att det finns Probability-bashändelser som avviker relativt mycket vid felfaktorvärden på 
100. Gemensamt för dessa bashändelser är att de är modellerade som CCF-händelser.  

Ett annat sätt att illustrera förhållandet mellan bashändelserna är genom de antagna 
lognormalfördelningarnas formparametrar 𝜇 och 𝜎. Detta illustreras i Figur 5. 
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Figur 5. Beskrivning av sambandet mellan de lognormala parametrarna 𝜇 och 𝜎 för bashändelserna i Oskarshamn 
2 modellen. På samma sätt som i Figur 4 antas att bashändelserna är lognormalfördelade. Illustrationen tyder på 
att 𝜎 är relativt oberoende av 𝜇 för tillförlitlighetsmodellerna Probability, Tested och Mission Time. 
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4.2 MCS analys 

Analysen på cutset-nivå försvåras av att programvaran RiskSpectrum inte redovisar varianser för 
enskilda cutset. Däremot är medelvärden lättillgängliga och redovisas, för total härdskadefrekvens i 
Oskarshamn 2 i Figur 6.  

 

Figur 6. Illustration av hur medelvärden fördelar sig för alla cutset när total härdskadefrekvens för Oskarshamn 2 
simuleras med MCS-analysverktyget i RiskSpectrum.  

Figur 6 visas med logaritmerad x-axel i Figur 7.  
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Figur 7. Illustration av hur medelvärden fördelar sig för alla cutset när total härdskadefrekvens för Oskarshamn 2 
simuleras med MCS-analysverktyget i RiskSpectrum. En linjär regression (för logaritmerade värden) är inlagd som 
den röda linjen.  
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Motsvarande MCS-medelvärden redovisas kvalitativt för Oskarshamn 3 i Figur 8. Beteendet för 
Oskarshamn 3 är liknande det för Oskarshamn 2 vilket antyder att det är möjligt att PSA-
beräkningarna kan vara jämförbara.  

 

 

Figur 8. Illustration av hur medelvärden fördelar sig för alla cutset när PSA-analysen av nivå 1 för Oskarshamn 3 
simuleras med MCS-analysverktyget i RiskSpectrum. För att skydda data över härdskadefrekvensen för 
Oskarshamn 3 är y-axeln ograderad. 
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5 Resultat 

Osäkerhetsanalyser av PSA-analyserna gällande härdskadefrekvens för Oskarshamn 2 utfördes först 
genom fullständig Monte Carlo-simulering. Dessa utfördes både med parametersampling och med 
eventsampling så att en jämförelse kunde göras.  

Beräkningar utfördes därefter enligt de föreslagna metoderna för förenklad analys. I detta avsnitt 
redovisas resultaten av dessa beräkningar och simuleringar. Resultatet redovisas med en 
slutapproximation av lognormalfördelningar. 

Det finns ingen skarp gräns för vad ett ”bra” resultat motsvarar men generellt ansätts att om 
exempelvis en varians skiljer sig mellan den förenklade metoden för osäkerhetsanalys och Monte 
Carlo-analysen med en faktor 2 eller mer är det ett relativt otillfredsställande resultat (motsvarar en 
skillnad i standardavvikelsefaktor på cirka 1.4).  

5.1 Felfaktorjustering med utgångspunkt från bashändelseanalysen 

Jämförelse mellan den förenklade metoden och Monte Carlo-analysen kan göras genom att studera 
medelvärdena och främst varianserna för de olika metoderna. I Tabell 6 redovisas kvoterna mellan 
medelvärdena för den förenklade metoden och Monte Carlo-simuleringarna (detta för att undvika att 
ange absolut risknivå). I Tabell 7 redovisas varianserna för samma metoder (med samma 
beteckningar) som för medelvärdena i Tabell 6.  

Tabell 6. Tabell över erhållna medelvärden för HS1, HS2, HS3 och HS som även finns redovisade i Figur 9-14. 
Beskrivna beräkningar är för förenklad metod (FM), Monte Carlo med eventsampling (ES) och Monte Carlo med 
parametersampling (PS). Dessutom finns kvoterna mellan medelvärde för den förenklade metoden och Monte 
Carlo-simuleringarna redovisade. Medelvärde innebär här det aritmetiska medelvärdet. Inga felfaktorer behövs 
för att beräkna medelvärden.  

Simulering Medelvärde 
FM 

Medelvärde 
ES 

Medelvärde 
PS 

Kvot FM/ES Kvot FM/PS 

HS1 1,4e-x 1,2e-x 3,5e-x 1,13 0,39 

HS2 0,21e-x 0,18e-x 0,19e-x 1,12 1,11 

HS3 0,15e-x 0,10e-x 0,10e-x 1,45 1,43 

HS 0,37e-x 0,33e-x 0,33e-x 1,10 1,09 

 

Tabell 6 illustrerar tydligt skillnaden mellan medelvärden för Monte Carlo-simulering med 
eventsampling jämfört med parametersampling för HS1. För HS2, HS3 och total HS visar tabellen det 
förväntade (utifrån Figur 10-14), det vill säga små skillnader mellan Monte Carlo med eventsampling 
samt parametersampling.  

Tabell 7 visar varianser för de olika fallen för den förenklade metoden (𝐹𝑀), Monte Carlo-simulering 
med eventsampling (𝐸𝑆) och parametersampling (𝑃𝑆). Dessutom redovisas kvoterna mellan de två 
Monte Carlo-simuleringarna och den förenklade metoden (𝐹𝑀/𝐸𝑆 och 𝐹𝑀/𝑃𝑆). Kvoterna visar den 
stora skillnaden mellan variansen för den förenklade metoden och Monte Carlo-simuleringarna. Detta 
är konsekvent med graferna för HS1, HS2, HS3 och HS i Figur 9-14. Tabellen visar på en stor skillnad 
mellan varianskvoterna för HS1. 
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Tabell 7, Tabell över erhållna varianser för HS1, HS2, HS3 och HS som även finns redovisade i Figur 9-14. Beskrivna 
beräkningar är för förenklad metod (FM) med felfaktorernas basvärden, Monte Carlo med eventsampling (ES) och 
Monte Carlo med parametersampling (PS). Dessutom finns kvoterna mellan varianser för den förenklade 
metoden och Monte Carlo-analysen. 

Simulering Varians FM Varians ES Varians PS Kvot FM/ES Kvot FM/PS EF 

HS1 0,0011e-x 0,0036e-x 0,65e-x 0,32 0,00 1,50 

HS2 1,6e-x 1,1e-x 1,1e-x 1,45 1,45 2,53 

HS3 12e-x 2,5e-x 2,8e-x 4,75 4,24 9,60 

HS 13e-x 6,8e-x 7,1e-x 1,98 1,90 3,95 

 

Resultaten för HS1, HS2, HS3 och totala härdskadefrekvensen (HS) redovisas i Figur 9-14. Dessa 
utfördes med felfaktorernas basvärden enligt Tabell 2. Dessa felfaktorer utgår från bashändelsedata 
som redovisas i Figur 4 och representerar medelvärdena för de olika tillförlitlighetsmodellerna från 
MCS-analysen.  

 

Figur 9. Fördelningsfunktionen (CDF) över frekvensen för härdskadekategori 1 för Oskarshamn 2. Den gröna och 
svarta grafen representerar Monte Carlo-simulering med eventsampling respektive parametersampling. Den röda 
grafen representerar den förenklade metoden med basvärden för felfaktorerna.  

 

Fördelningsfunktionen för frekvensen av HS1 visas i Figur 9. Det är tydligt att för just HS1 finns en stor 
skillnad i när Monte Carlo-simuleringen utfördes med Eventsampling jämfört med Parametersampling. 
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Det är samtidigt en mindre skillnad mellan fördelningarna för Monte Carlo-simuleringarna jämfört 
med simuleringar för den förenklade metoden. Detta illustreras också i Tabell 7.  

 

 

Figur 10. Fördelningsfunktionen (CDF) över frekvensen för härdskadekategori 2 för Oskarshamn 2. Den gröna och 
svarta grafen representerar Monte Carlo-simulering med eventsampling respektive parametersampling. Den röda 
grafen representerar den förenklade metoden med basvärden för felfaktorerna.  

För HS2, som redovisas i Figur 10, är skillnaden mellan den parametersamplade och eventsamplade 
Monte Carlo-simuleringen är relativt liten, vilket tyder på låg epistemisk osäkerhet från ”state-of-
knowledge”.  Överensstämmelsen mellan Monte Carlo-simuleringarna och den förenklade metoden är 
relativt god, vilket redovisas i Tabell 7.  
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Figur 11.  Fördelningsfunktionen (CDF) över frekvensen för härdskadekategori 3 för Oskarshamn 2. Den gröna och 
svarta grafen representerar Monte Carlo-simulering med eventsampling respektive parametersampling. Den röda 
grafen representerar den förenklade metoden med basvärden för felfaktorerna.  

I Figur 11, som illustrerar fördelningsfunktionen för HS3, visas ett beteende som liknar HS2 i Figur 10. 
Kurvan för eventsampling är mycket lik kurvan för parametersampling och den förenklade metoden 
har relativt god överrensstämmelse med Monte Carlo-simuleringarna. Som det redovisas i Tabell 7 
finns här också en mindre bra överenstämmelse med medelvärdesberäkningen vilket dock inte är 
tydligt i Figur 11.  
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Figur 12. Fördelningsfunktionen (CDF) för total HS för Oskarshamn 2. Den blåa och svarta grafen representerar 
Monte Carlo-simuleringen med eventsampling respektive parametersampling. Den röda linjen representerar den 
förenklade metoden med basvärden för felfaktorerna. 

Fördelningsfunktionen för den totala härskadefrekvensen redovisas i Figur 12 och uppvisar generellt 
samma beteende som för HS2 och HS3 men variansöverrensstämmelsen är också i detta fall god. 
Eventsamplingen och parametersampingen visar på en låg skillnad mellan dessa kurvor och den 
förenklade metoden är en relativt bra beskrivning av den verkliga fördelningsfunktionen. I den 
förenklade metoden är det möjligt att använda sig av medelvärdet direkt från MCS-listan, men det 
gjordes inte här, främst för att det uppskattade medelvärdet beräknas på samma sätt som variansen 
och därför kan fel där vara relevanta. Det är tydligt för HS3 då medelvärdena skiljer sig markant. 
Variansen skiljer sig också delvis men inte lika tydligt som för HS1. 

För att illustrera beteendet för olika MCS redovisas medelvärde och varians för enskilda MCS för total 
HS i Figur 13. Det är tydligt att det finns en viss spridning i varianserna för varje cutset och dessa 
verkar bestå av flera ”lager” av kurvor. Detta kan möjligtvis förstärkas av att medelvärdena inte heller 
bildar en ”enhetlig” kurva. 
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Figur 13. Illustration av hur medelvärden och varianser för totala härdskadefrekvensen fördelar sig över olika 
cutset för Oskarshamn 2.  

Data i Figur 13 visas även i Figur 14 med logskala på x-axeln.  
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Figur 14. Varianser och medelvärden för totala härdskadefrekvensen för Oskarshamn 2. Här visas data i loglog-
skala.  

För att förbättra resultatet för den förenklade metoden undersöktes tre typer av justeringar av 
felfaktorerna till metoden: Homogen justering, Multiplikativ justering och justering av varje 
tillförlitlighetsmodell. Dessa beskrivs i avsnitt 3.7 och 3.8. 
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5.2 Homogen justering av felfaktorer 

Homogen justering av felfaktorer visas i Figur 15. Felfaktorerna beskrivs i Tabell 1 avsnitt 3.3. Ungefär 
vid 𝐸𝐹 = 7 fås en slutvarians som relativt bra överensstämmer med Monte Carlo-simuleringen.  

 

Figur 15. Homogen justering av felfaktorer för total HS. På x-axeln finns justeringen av felfaktor (alla bashändelser 
ansätts till samma värde, vilket är det som redovisas) och y-axeln vilken slutvarians som uppnås både med den 
förenklade metoden och med Monte Carlo-simulering. Grafen tyder på att en gemensam felfaktor nära 7 verkar 
vara lämplig för att variansen för den förenklade metoden ska vara jämförbar med Monte Carlo-simuleringen.  

 

Tabell 8. Varianser för samtliga felfaktorer satta till 7. 

Simulering Varians FM Varians PS Varianskvot FM/PS 

HS1 0,00070e-x 0,65e-x 0,0 

HS2 1.5e-x 1.1e-x 1,4 

HS3 6,3e-x 2,8e-x 2,3 

HS 7,8e-x 7,1e-x 1,1 

 

För att tydliggöra hur detta påverkar fördelningsfunktionerna visas dessa för HS1, HS2, HS3 och total 
HS med ett gemensamt felfaktorvärde justerat till 7. Dessa visas i Figur 16 - Figur 19.  
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Figur 16. Fördelningsfunktion efter homogen justering av felfaktorer för HS1 (med anpassning för total HS). Alla 
felfaktorer är här ansatta till värdet 7. Monte Carlo-simuleringen är utförd med parametersampling. 

För HS1 återfinns en dålig överenstämmelse mellan den förenklade metoden och Monte Carlo-
simuleringen. Detta beror återigen på att den förenklade metoden approximerar Monte Carlo med 
eventsampling och därmed blir resultatet för parametersampling sämre. Hade resultatet jämförts med 
eventsampling hade resultatet blivit bättre men eftersom exempelvis ASME kräver att hänsyn tas till 
state-of-knowledge visas här parametersampling. 
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Figur 17. Fördelningsfunktion efter homogen justering av felfaktorer för HS2 (med anpassning för total HS). Alla 
felfaktorer är här ansatta till värdet 7. Monte Carlo-simuleringen är utförd med parametersampling. 

 

För HS2 finns ett mycket tydligare samband mellan den förenklade metoden och den 
parametersamplade Monte Carlo-simuleringen. Detta är det förväntade resultatet eftersom den 
parametersamplade variansen är ungefär lika med den eventsamplade variansen. Figur 17 visar också 
tydligt den förhållandevis lilla överskattningen som görs av fördelningens medelvärde vilket 
exempelvis illustreras i Figur 13 (det är inte samma simulering men beteendet för cutset-
medelvärdena är representativt för alla simuleringar med den förenklade metoden).  
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Figur 18. Fördelningsfunktion efter homogen justering av felfaktorer för HS3 (med anpassning för total HS). Alla 
felfaktorer är här ansatta till värdet 7. Monte Carlo-simuleringen är utförd med parametersampling. 

 

För HS3 kan det konstateras att den förenklade metoden och Monte Carlo med parametersampling 
har en likartad varians vilket konstateras i Tabell 8. Medelvärdesöverskattningen från den förenklade 
metoden syns tydligt i figuren vilket innebär att kurvorna är förskjutna i x-led. I detta examensarbete 
är det främst osäkerheten och inte medelvärdet som är av intresse. 
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Figur 19. Fördelningsfunktion efter homogen justering av felfaktorer för total HS (med anpassning för total HS). 
Alla felfaktorer är här ansatta till värdet 7. Monte Carlo-simuleringen är utförd med parametersampling. 

För den totala härdskadefrekvensen som visas i Figur 19 illustreras en ganska god överrensstämmelse 
mellan Monte Carlo-simuleringen och osäkerhetsanalysen med den förenklade metoden. Detta 
illustreras i Tabell 8 som redovisar hur varianserna fördelas för de olika simuleringarna. Det kan 
möjligtvis vara noterbart att kvoterna av det aritmetiska medelvärdet mellan den förenklade metoden 
och Monte Carlo för HS1, HS2 och HS3 är cirka 1,23 vilket medför förskjutningen i figurerna. 
Ytterligare tydliga samband är svåra att se. 
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5.3 Multiplikativ justering av felfaktorerna 

Den multiplikativa justeringen av felfaktorer utfördes enligt beskrivning i avsnitt 3.7 där Tabell 3 
beskriver den specifika konfigurationen av felfaktorer. När den förenklade analysen varieras 
multiplikativt så att förhållanden mellan felfaktorerna behålls fås ett samband som illustreras i Figur 
20. Anledningen till att sambandet inte är helt linjärt är på grund av att justeringen inte är linjär utan 
ökar med en faktor enligt tidigare beskrivning. 

 

 

Figur 20. Multiplikativ justering för total härdskadefrekvens (HS) för Oskarshamn 2. Här visar x-axeln vilken 
simulering som utfördes enligt beskrivning i Tabell 3 och y-axeln visar variansen. Den svarta kurvan visar 
variansen för Monte Carlo-simulering för HS med parametersampling. 

 

I Figur 20 fås en bra överrensstämmelse mellan förenklad analys och Monte Carlo vid ungefär 
1,0511 ≈ 1,71 multiplicerat med basvärdet (1,71 multiplicerat med varje enskild felfaktor som ansatts 
enligt avsnitt 3.7). I Tabell 9 redovisas varianser för den förenklade metoden och Monte Carlo i det 
analysfallet med bäst resultat. Här undersöktes endast analysfallet för total HS. 

 

Tabell 9. Resultat för punkt 9 i Figur 20.  

Simulering Varians FM Varians PS Varianskvot FM/PS 

HS 6.2e-x 7,1e-x 0,88 
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5.4 Justering av felfaktorer för varje tillförlitlighetsmodell 

Justering och variation av felfaktorer för enskilda tillförlitlighetsmodeller genomfördes enligt 
beskrivningen i avsnitt 3.8 där Tabell 4 beskriver de specifika värden som använts. Variansen för HS 
illustreras i Figur 21, med varianserna för basvärde och Probabilty variationen finns redovisade i Tabell 
10. Undersökningen visar att metoden kan fås att imitera Monte Carlo-analysens varians med flera 
relativt olika uppsättningar av felfaktorer. 

Tabell 10. Ett antal variansvärden för den enskilda justeringen (de fem första punkterna I Figur 21). 

Simulering Basvärde Probability 1 Probability 2 Probability 3 Probability 4 

Varians 0,11e-x 0,35e-x 0,96e-x 3,6e-x 14e-x 

 

 

Figur 21. Varians för totala härdskadefrekvensen med förenklade metoden och enskilt varierande felfaktorer för 
olika tillförlitlighetsmodellerenligt Tabell 4. 

. 
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5.5 Justeringssammanställning 

Basvärdet och optimum för de olika justeringarna har olika inbördes värden. Dessa redovisas i Tabell 
11. För enskild justering har endast tillförlitlighetsmodellen Probability studerats. 

Tabell 11. Felfaktoransättningar för basvärdet och optimum för de olika justeringarna för de olika 
tillförlitlighetsmodellerna. 

Tillförlitlighetsmodell Basvärde Homogen Multiplikativ Enskild 

Probability 9,33 6,85 8,59 8,23 

Repairable 1,00 6,85 1,00 5,00 

Tested 8,59 6,85 7,91 5,00 

Mission Time 10,44 6,85 9,62 5,00 

 

Resultatet för alla justeringar för Oskarshamn 2 visas i Figur 22, främst för att den generella formen på 
kurvorna ska kunna jämföras med resultatet för Oskarshamn 3. Det är små skillnader i varians mellan 
de olika analysfallen. 

 

Figur 22.  Sammanställning av resultaten från justeringar av felfaktorer för total HS för Oskarshamn 2. 
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5.6 Osäkerhetsanalys för Oskarshamn 3  

En förenklad osäkerhetsanalys utfördes för Oskarshamn 3 och illustreras i Figur 23. För att erhålla 
rimliga felfaktorer användes de optimerade felfaktorerna för Oskarshamn 2 enligt Tabell 11. 

 

Figur 23. Förenklad osäkerhetsanalys för Oskarshamn 3 med optimerade felfaktorer från Oskarshamn 2-modellen. 

För Oskarshamn 3:s slutfördelning fås en felfaktor på ca 6,2. Motsvarande för Oskarshamn 2 är ca 4,0 
och felfaktorn för Oskarshamn 3 är alltså cirka en faktor 1,6 större. Detta tyder på att den totala 
härdskadefrekvensen för Oskarshamn 3 har en större osäkerhet för jämfört med Oskarshamn 2 enligt 
den förenklade metoden. 

En liknande illustration som gjordes för Oskarshamn 2 gjordes också för Oskarshamn 3 med 
utgångspunkt från den förenklade metoden. Detta kan ses i Figur 24. Ett beteende som liknar det för 
Oskarshamn 2 (som kan ses i Figur 13) återfinns. Variansen bildar flera lager av kurvor och 
medelvärdena bildar en mindre strimma av kurvor.  
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Figur 24. Varianser och medelvärden för Oskarshamn 3. 

 

Illustreringen i Figur 24 visas i loglog-skala i Figur 25.  
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Figur 25. Varianser och medelvärden för Oskarshamn 3 i loglog-skala.  

Det är tydligt från Figur 24 och Figur 25 samt Figur 13 och Figur 14 att formen på kurvorna för 
Oskarshamn 2 och Oskarshamn 3 är likartad. För att inte redogöra för skyddade uppgifter för 
Oskarshamn 3 undviks en absolut jämförelse mellan kurvorna. 
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6 Diskussion 

Detta examensarbete har undersökt möjligheten att utföra en förenklad osäkerhetsanalys av PSA-
resultat för härdskadefrekvensen, enligt metod föreslagen i avsnitt 3.3. Det finns många typer av 
approximationer och osäkerheter som är viktiga att redogöra för om det ska vara möjligt att motivera 
ett användande av metoden. 

Det är viktigt att resultat från PSA-analyser tolkas på ett sätt som inte blir missvisande, exempelvis om 
olika kärnkraftsreaktorer jämförs med varandra. Kärnreaktorer har generellt sett olika fysiska 
förutsättningar och även om förutsättningarna är liknande, kan samma fenomen eller komponent 
bete sig olika eller vara beskriven annorlunda i PSA-modellerna. Detta medför att resultat mellan PSA-
analyser (inklusive osäkerheter) för olika reaktorer är svåra att jämföra, vilket är en allmän motivering 
till att det inte direkt går att använda den förenklade analysen som föreslagits i detta examensarbete. 
Värt att notera är att Oskarshamn 2 och Oskarshamn 3 är olikartade med avseende på exempelvis 
storlek och struktur. Samtidigt är båda reaktorerna kokvattenreaktorer (BWR) med en del likheter. 

Eftersom den förenklade metoden för osäkerhetsanalys arbetades fram genom ett iterativt arbete 
fanns olika metodförslag som avvisades. Den förenklade analysen som beskrivs här är den som 
presterat bäst. Det visade sig att PSA-modeller med små MCS-listor inte kunde approximeras med den 
förenklade metoden.  

Vid direkt applicering av genomsnittliga felfaktorer från bashändelseanalysen fås ett resultat som 
generellt beskriver Monte Carlo-analysen för totala härdskadefrekvensen för Oskarshamn 2. Samtidigt 
uppvisar HS1 stora skillnader mellan den förenklade metoden och Monte Carlo-analysen. Detta beror 
delvis på att skillnaden är stor mellan Monte Carlo med Eventsampling och Monte Carlo med 
Parametersampling för HS1. En hypotes är att detta i sin tur beror på att HS1 avser utebliven 
styrstavsinskjutning och att det därför finns stora CCF-beroenden som kan ge ett bidrag till den 
epistemiska osäkerheten för denna härdskadekategori. För den totala härdskadefrekvensen ger 
felfaktoransättning med utgångspunkt från MCS-analysen ett resultat i rätt storleksordning. 

Ett antal approximationer utfördes för att modellera Monte Carlo-simuleringen. Den förenklade 
metoden är i grunden en approximation av den verklighet som representeras av Monte Carlo-
beräkningarna. Men också delar av systemet som den förenklade osäkerhetsanalysen består av kan 
beskrivas som ett antal approximationer av ett tänkt system liknande det som beskrivs i avsnitt 3.3. 
Eftersom beskrivningen med MCS-listor är till stora delar ekvivalent med beskrivningen med hjälp av 
felträd och händelseträd, bör denna approximativa del ha relativt liten påverkan.  

En av de approximationer som gjorts är att alla osäkerhetsfördelningar till bashändelser i modellen 
antas kunna beskrivas med lognormalfördelningar. Det finns bashändelser som i Monte Carlo-
modellen beskrivs med en lognormalfördelning, men generellt gäller detta inte. Det är framförallt 
bashändelser av typ Probability som kan beskrivas som lognormalfördelningar. För andra typer av 
bashändelser, samt för bashändelser av typ Probability som saknar lognormalfördelning gäller att 
detta antagande som bäst är en bra approximation och som sämst introducerar nya fel i 
modelleringen. En motivering till att denna typ av approximationer trots allt påverkar slutresultatet i 
relativt begränsad utsträckning är att antalet bashändelser som totalt ingår i MCS-listan är mycket 
stort. Oftast finns det i storleksordningen 4-5 bashändelser per cutset, så om cutset-listan innehåller 
exempelvis 100’000 cutset fås totala antalet bashändelser i modellen till mellan 400’000 och 500’000. 
Små fel i enskilda bashändelsers osäkerhet bör därför ha begränsad påverkan eftersom dekan 
förväntas ta ut varandra för stora MCS-listor. 

Ett mer relevant problem i samband med approximationer av bashändelser är att den verkliga 
variansen för varje bashändelse är okänd. Justeringen som undersökts här introducerar ett fel till varje 
bashändelse i modellen, eftersom bashändelsernas egentliga varians varierar i viss mån men i den 
förenklade metoden ansätts bashändelser av liknande tillförlitlighetsmodell till samma värde. Det är 
inte helt klarlagt vad den variansmässiga skillnaden för olika härdskadekategorier mellan den 
förenklade modellen och Monte Carlo-simuleringen beror på. Det förväntade resultatet hade varit en 
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överrensstämmelse mellan metoderna som var bättre än den erhållna även om total HS har en 
osäkerhet med relativt bra överrensstämmelse.  

Under antagande att alla bashändelser är lognormalfördelade kommer varje stokastisk variabel som 
representerar ett cutset bestå av en analytisk lognormalfördelning. Detta steg innebär alltså ingen 
approximation.  

En annan approximation som införs är att, eftersom slutresultatet blir en Iognormal summa måste 
även den approximeras (eftersom en summa av lognormalfördelningar saknar ett analytiskt uttryck). I 
detta arbete approximeras summan med en ny lognormalfördelning. I resultaten finns en viss skillnad 
mellan formen på slutfördelningen och approximationen med den förenklade metoden. Detta är 
förväntat med tanke på alla approximationer (främst slutapproximationen), men det verkar inte vara 
den mest bidragande faktorn till skillnader mellan fördelningar för Monte Carlo och den förenklade 
metoden eftersom vid anpassning med korrekt medelvärde och varians fås små skillnader. 

I avsnitt 4.1 redovisas undersökningen av hur den verkliga variansen och medelvärden förhåller sig till 
varandra för bashändelser i PSA-modellen för Oskarshamn 2. En tydlig korrelation mellan 
bashändelsernas varianser och medelvärden illustreras i Figur 3. Ett antal värden för Probability och 
Tested-bashändelser följer inte resterande samband mellan medelvärde och varians. Dessa kommer 
uteslutande från bashändelser som beskriver CCF-händelser men hur dessa är ansatta bör undersökas 
mer. Detta påverkar inte exempelvis ansättningen av medelvärdet vid det så kallade basvärdet vid 
felfaktoransättningen i stor utsträckning. 

Medelvärdesfördelningen från MCS-analysen tyder på att PSA-modellerna av Oskarhamn 2 och 
Oskarshamn 3 har vissa likheter. Det är tydligt att formen på kurvorna liknar varandra i Figur 6 och 
Figur 8 vilket är en indikation på att vid ett stort antal cutset fås ett ganska likartat beteende mellan 
de olika modellerna för kärnkraftverken.  

Den homogena justeringen av felfaktorer som genomfördes för Oskarshamn 2 indikerar att den 
slutgiltiga variansen är relativt känslig för justeringar av felfaktorerna. Metoden är ett enkelt sätt att 
försöka anpassa den slutgiltiga fördelningen för den förenklade metoden till Monte Carlo-
simuleringen. Det är tveksamt om det är motiverat att utföra en anpassning där alla typer av 
tillförlitlighetsmodeller ges lika stor vikt (här är även frekvensbashändelser tilldelade samma vikt, 
vilket inte egentligen innefattas av examensarbetet). Därför är det rimligt att använda någon av de 
andra metoderna som presenteras i detta arbete.  

Vid multiplikativ justering av felfaktorer enligt beskrivning i Tabell 3 erhålls en alternativ modell 
jämfört med homogen justering av felfaktorer. 

Vid enskild justering av felfaktorer för varje tillförlitlighetsmodell uppvisar Probability enligt Tabell 3 
en starkare känslighet än övriga tillförlitlighetsmodeller. Möjligtvis beror detta på antalet 
bashändelser av denna modell. 

För Oskarshamn 3 utfördes tre simuleringar med värden optimerade för Oskarshamn 2. Dessa hamnar 
rimligt nära varandra, både med avseende på multiplikativa osäkerheter och grafiskt som illustrerat i 
Figur 23. Det är positivt för metoden att skillnaden blev relativt liten eftersom det antyder att 
metoden inte är alltför känslig för hur justeringen av felfaktorer för den förenklade metoden utförs, 
till skillnad för ändringen i varianskvot som uppkom vid den homogena justeringen. Dock var 
skillnaden i den multiplikativa osäkerheten mellan kraftverken stor och detta tyder på skillnader 
mellan modellerna. Detta är rimligt med tanke på den stora skillnaden i antalet bashändelser och 
minimal cutsets som finns mellan modellerna. 
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7 Slutsatser 

Den fullständiga osäkerhetsanalysen med Monte Carlo-simulering kan användas om relevanta 
fördelningar är ansatta (vilket kan kräva relativt mycket ingenjörsarbete). Den typen av 
osäkerhetsanalys måste utföras om den förenklade analysens förutsättningar inte kan påvisas vara 
uppfyllda.  

Undersökningen av epistemiska beroenden och dess inverkan på slutresultatet tyder på att den 
förenklade metoden inte är begränsad av dessa effekter för Oskarshamn 2 (alltså är skillnaden mellan 
Monte Carlo med parametersampling och eventsampling inte alltför stor). ASME-standarden [8] anger 
att dessa beroenden måste tas i beaktande vid en osäkerhetsanalys om det inte är möjligt att påvisa 
att dessa beroenden saknar relevans. I arbetet påvisades små skillnader i medelvärden mellan de olika 
simuleringarna för Oskarshamn 2 vilket leder till nämnd slutsats att Oskarshamn 2 troligtvis inte 
påverkas av dessa beroenden i stor grad. Dock har HS1 en stor avvikelse i medelvärden (mellan 
parameter- och eventsampling) vilket tyder på att där finns stora epistemiska beroenden. Dessa 
påverkar trots detta inte de epistemiska beroendena i totala härdskadeosäkerheten (HS-osäkerheten) 
i hög grad. 

Den förenklade osäkerhetsanalysen med justering från bashändelseanalysen beskriver 
slutfördelningen för härdskadefrekvensen relativt bra enligt varianskvoterna (främst för HS), men med 
utrymme för förbättringar. För att undersöka om metoden är bärkraftig justeras felfaktorerna och i 
detta arbete justeras felfaktorerna för Oskarshamn 2 mot total HS.  

Justeringarna av felfaktorer presterar olika gällande de resulterande variansskillnaderna. Homogen 
justering av felfaktorer för anpassning till slutresultatet anses fungera relativt bra eftersom godtycklig 
anpassning av variansen är möjlig. Ett problem kan vara att den justeringen visar sig svårmotiverad 
eftersom metoden ger lika stor vikt till osäkerheter för alla olika grupper av tillförlitlighetsmodeller för 
bashändelser, även de med begränsad signifikans. Multiplikativ justering kan motiveras eftersom det 
behåller förhållanden mellan osäkerhetsbidrag från bashändelser från olika grupper av 
tillförlitlighetsmodeller (även om det också finns stora osäkerheter i om förhållandet som används är 
representativt). Studien av enskild justering motiveras främst genom att det blir möjligt att undersöka 
osäkerhetskänsligheten för olika grupper av tillförlitlighetsmodeller för bashändelser och resultatet 
tyder på relativt små skillnader. 

Användning av erhållna varianskvoter för justering av felfaktorer visar sig vara möjligt med vissa 
förbehåll. Ett problem att erhållna kvoter mellan variansen för den förenklade metoden och Monte 
Carlo varierar kraftigt mellan de olika härdskadekategorierna, där HS1 påvisar störst skillnad mellan 
verklig varians och varians beräknad med förenklad metod. Detta är en indikation på att den 
förenklade metoden kan prestera dåligt för modeller som inte är tillräckligt likartade. 

Avslutningsvis kan det konstateras att ett starkt argument för användandet av den förenklade 
metoden är att den ursprungliga simuleringen för härdskadefrekvensen som utfördes som gav ett 
resultat som inte var helt exakt men som ändå överskattade variansen för total HS (och därmed kan 
ses som konservativt). Stor försiktighet bör trots detta antas om den förenklade osäkerhetsanalysen 
ska användas på Oskarshamn 3 med utgångspunkt från Oskarshamn 2. Detta eftersom metodens 
giltighet endast kan garanteras om PSA-modellerna för Oskarshamn 2 och Oskarshamn 3 beter sig på 
likartat sätt (detta måste undersökas närmare, exempelvis via en partiell undersökning av 
osäkerhetsparametrar för Oskarshamn 3).  

Det är inte tydligt att den förenklade metoden kan överföras direkt mellan Oskarshamn 2 och 
Oskarshamn 3 eftersom nuvarande analys indikerar att metoden inte beter sig optimalt mellan olika 
PSA-modeller. 
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7.1 Förslag på framtida studier 

Förslag på alternativa eller utvecklande studier till detta examensarbete redovisas nedan. 

• Ett alternativ till den förenklade metoden kan vara att ansätta lognormalfördelningar direkt 
till varje MCS istället för till varje bashändelse. Detta är möjligt om sambandet mellan MCS-
variansen och MCS-medelvärdet är relativt tydligt och detta måste i så fall undersökas innan 
arbete med en sådan metod påbörjas. Metoden kräver mindre beräkningar men det är 
möjligt att metoden är för lik den förenklade metoden beskriven i detta examensarbete och 
därför kommer att ha liknande problem.  

• En mer grundlig genomförd osäkerhetsanalys för Oskarshamn 3 hade varit relevant för att 
bättre erhålla indikation på den förenklade metodens prestanda än vad som redan 
genomförts i examensarbetet. Potentiellt kan detta kombineras med den förenklade 
metoden med justering av osäkerhetsparametrar för Oskarshamn 3 från Oskarshamn 3 

• En förenklad inventering och ansättning av osäkerhetsfördelningar skulle kunna vara ett 
alternativ. Det kan vara möjligt att exempelvis slumpa fram parametrar som kan undersökas i 
inventeringen för att sedan utföra MCS-analysen beskriven i detta arbete, med efterföljande 
implementering av den förenklade osäkerhetsanalysen. 

• Också en mer allmän undersökning av den förenklade metoden kan vara bra för att 
undersöka dess egenskaper. Detta skulle i så fall kräva mycket ingenjörsarbete och datorkraft 
om exempelvis MCS-listans storlek och innehåll ska varieras i stor grad. 
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Appendix A 

Matlabfunktion för osäkerhetsberäkning mha den förenklade metoden 

function [Mean_MCS, Mean, Var_MCS, Var, Mu_i, Sigma2_i] = MCSVarCalc( T , x, 

m, f1, f2, f3, f4, f5, f6) 
%2xn matrisen T ska bestå av en lista med MCS-nummer i kolonn 1 och 

bashändelsenummer i 
%kolonn 2. Radvektorn x ska bestå av alla sannolikheter för bashändelserna 
%i samma ordning som T (VIKTIGT). Radvektorn m har samma rank som x 
% och anger tillförlitlighetsmodell för varje bashändelse. 

  
C_erf=sqrt(2)*erfinv(.9); 

  

  
%Antal MCS i modellen 
N_MCS = max(T(:,1)); 

  
%m==1 <=> Probability 
%m==2 <=> Repairable 
%m==3 <=> Tested 
%m==4 <=> MT 
%m==5 <=> Frequency 
%m==6 <=> Övrigt (Var=0) 

  
for j=1:N_MCS 

     
    %Hitta alla x i MCS_j (alla bashändelser i ett MCS) 
    k = T(T(:,1)==j,:); 
    xn = x(k(:,2)); 
    mn = m(k(:,2)); 
    % 
    mean = xn; 

     
    %Beräkna felfaktor för alla sannolikheter mha ErF funktionen 

     
    EF = ErF(xn,mn,f1, f2, f3, f4, f5, f6); 

     
    sigma = log(EF) ./ C_erf; 
    mu    = log(mean) - (sigma.^2 / 2); 

     
    %Variansen för ett MCS 
    Var_MCS(j) = exp( 2.*sum(mu) + sum(sigma.^2) ) .* ( exp(sum(sigma.^2)) 

- 1 ); 

     
    %Medelvärde för ett MCS 
    Mean_MCS(j) = exp( sum(mu) + .5*sum(sigma.^2)); 

  
    %Mu och Sigma 
    Mu_i(j) = sum(mu); 
    Sigma2_i(j) = sum(sigma.^2); 

  

     

  
end 
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Mean=sum(Mean_MCS); 

  

  

  
Var=sum(Var_MCS); 

  
end 
function EF=ErF(mean,m,f1, f2, f3, f4, f5, f6) 
%Funktion för hur felfaktorn beror av medelvärde (om den gör det) 

  
for i=1:length(mean) 

     
    if m(i)==1 
        EF(i)=f1(mean(i)); 
    elseif m(i)==2 
        EF(i)=f2(mean(i)); 
    elseif m(i)==3 
        EF(i)=f3(mean(i)); 
    elseif m(i)==4 
        EF(i)=f4(mean(i)); 
    elseif m(i)==5 
        EF(i)=f5(mean(i)); 
    else 
        EF(i)=f6(mean(i)); 
    end 

     
    if EF(i)<1 
        EF=1; 
    end 

     
end 

  
end 
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Matlabfunktion för den initiala beräkningen av bashändelseanalysen 

 

function [Q, var, m] = F1(BEs, P_ID, P_Type, P_Dist, P_mean, P_Dist1) 

  
N=size(BEs); 

  
for i = 1:N(1) 

     
    BEt=BEs(i,5:11); 

  

    [Var2,xi,yi ]= distF(BEt,P_ID,P_Type,P_Dist,P_mean,P_Dist1); 
    Var=Var2; 

     
    %Probability 
    if BEs(i,3)== 'Probability' 

       
        q=0; 
        Var_q=0; 
        for j=1:length(yi) 
            if yi(j)==2 
                q=P_mean(xi(j)); 
                Var_q=Var(j); 
            end 
        end 

     
        [inter1, inter2]= Probability(q, Var_q); 
        Q(i)=inter1; 
        var(i)=inter2; 
        Modell(i)=1; 

  
    %Repairable 
    elseif BEs(i,3)== 'Repairable' 

         
       l=0;Tm=0; 
       Var_l=0;Var_Tm=Tr; 
      for j=1:length(yi) 

  
          if yi(j)==3 
          l=P_mean(xi(j)); 
          Var_l=Var(j); 

  
          elseif yi(j)==7 
          Tm=P_mean(xi(j)); 
          Var_Tm=Var(j); 

           
          end 
      end 

  
        [inter1, inter2]=Repairable(l, Tm, Var_l, Var_Tm);  
        Q(i)=inter1; 
        var(i)=inter2; 
        Modell(i)=2; 
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    %Tested 
    elseif BEs(i,3)== 'Tested' 

         
        q=0;l=0;Ti=0;Tr=0; 
        Var_q=0;Var_l=0;Var_Ti=0;Var_Tr=0; 

  
        for j=1:length(yi) 
            if yi(j)==2 
            q=P_mean(xi(j)); 
            Var_q=Var(j); 

  
            elseif yi(j)==3 
            l=P_mean(xi(j)); 
            Var_l=Var(j); 

  
            elseif yi(j)==5 
            Ti=P_mean(xi(j));  
            Var_Ti=Var(j); 

  
            elseif yi(j)==6 
            Tr=P_mean(xi(j)); 
            Var_Tr=Var(j); 

  
            end 
        end 

         
        [inter1, inter2]= Tested_2(q,l,Ti,Tr,Var_q,Var_l,0,0); 
        Q(i)=inter1; 
        var(i)=inter2; 
        Modell(i)=3; 

         
        %MissionTime 
    elseif BEs(i,3)== 'Mission Time' 

         
        q=0;l=0;Tm=0; 
        Var_q=0;Var_l=0;Var_Tm=Tr; 
        for j=1:length(yi) 

         
            if yi(j)==2 
            q=P_mean(xi(j)); 
            Var_q=Var(j); 

  
            elseif yi(j)==3 
            l=P_mean(xi(j)); 
            Var_l=Var(j); 

  
            elseif yi(j)==7 
            Tm=P_mean(xi(j)); 
            Var_Tm=Var(j); 

           
            end 
        end 

         
        [inter1, inter2]=MissionTime(q, l, Tm, Var_q, Var_l, Var_Tm); 
        Q(i)=inter1; 
        var(i)=inter2; 
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        Modell(i)=4; 

         

         
                %Frequency 
    elseif BEs(i,3)== 'Frequency' 

         
        f=0; 
        Var_f=0; 
        for j=1:length(yi) 

         
            if yi(j)==1 
            f=P_mean(xi(j)); 
            Var_f=Var(j); 

  

  
            end 
        end 

         
        [inter1, inter2]=Frequency(f, Var_f); 
        Q(i)=inter1; 
        var(i)=inter2; 
        Modell(i)=5; 

         
    else 

         
        inter1=0;inter2=0; 

  
        Q(i)=inter1; 
        var(i)=inter2; 
        Modell(i)=6; 

         
    end 

  
end 

  
%m==1 <=> Probability  
%m==2 <=> Repairable  
%m==3 <=> Tested  
%m==4 <=> MT  
%m==5 <=> Frequency  
%m==6 <=> Övrigt (Var=0) 
m=Modell; 

  
end 
function [Var2, xi, yi] = distF(BEt, P_ID, P_Type, P_Dist, P_mean, P_Dist1) 

  
    [xi,yi]=find(P_ID==BEt); 

     
    n=length(xi); 
    if n<1 
        Var=0; 
    else 
        for k=1:n 
            if P_Dist(xi(k))=='LogNormal' 
                Var(k)=LogNormal(P_mean(xi(k)), P_Dist1(xi(k))); 
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            elseif P_Dist(xi(k))=='Beta' 
                Var(k)=Beta(P_mean(xi(k)), P_Dist1(xi(k))); 

  
            elseif P_Dist(xi(k))=='Gamma' 
                Var(k)=Gamma(P_mean(xi(k)), P_Dist1(xi(k))); 

  
            else 
                Var(k)=0; 

  
            end 
        end 
    end  
Var2=Var; 
end 
function Var = LogNormal(Mean, DistPar1) 

   
  Sigma=log(DistPar1)./(sqrt(2).*erfinv(.9)); 
  Mu=log(Mean)-Sigma.^2/2; 

   
  Var=exp(2*Mu+Sigma.^2).*(exp(Sigma.^2)-1); 

   
end 
function Var = Beta(Mean, DistPar1) 

   

 
  Alpha=DistPar1; 

  
  Beta=Alpha.*(1./Mean-1); 

  
  Var=Alpha.*Beta./((Alpha+Beta).^2.*(Alpha+Beta+1)); 

  

  
end 
function Var = Gamma(Mean, DistPar1) 

   

   
A=DistPar1; 

  

  
B=A./Mean; 

  
Var=A./B.^2; 

  

  
end 
function [Q, Var] = Probability(q, Var_q) 

  
    Q=q; 
    Var=Var_q; 

  
end 
function [F, Var] = Frequency(f, Var_f) 
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    F=f; 
    Var=Var_f; 

  
end 
function [Q, Var] = Repairable(l, Tm, Var_l, Var_Tm) 

   
    Mu=1/Tm; 
    Q=l/(l+Mu); 
    Var=1/(l+Tm).^4.*(Var_l+Var_Tm); 

   
end 
function [Q_out,Var]=Tested_2(q,l,Ti,Tr,Var_q,Var_l,Var_Ti,Var_Tr) 

   
    Q_out=Q(q,l,Ti,Tr); 
    h=1e-9; 
    dQdq  = (Q(q+h,l,Ti,Tr)-Q(q,l,Ti,Tr))/h; 
    dQdTi = (Q(q,l,Ti+h,Tr)-Q(q,l,Ti,Tr))/h; 
    dQdl  = (Q(q,l+h,Ti,Tr)-Q(q,l,Ti,Tr))/h; 
    dQdTr = (Q(q,l,Ti,Tr+h)-Q(q,l,Ti,Tr))/h; 

  
    Var=dQdq.^2.*Var_q+dQdTi.^2.*Var_Ti+dQdl.^2.*Var_l+dQdTr.^2.*Var_Tr; 

  

   

   
end 
function Q_out1=Q(q,l,Ti,Tr) 

  
Q_out1=q+(1-q).*(1-1./(l.*Ti).*(1-exp(-l.*Ti))) + (q+(1-q).*(1-exp(-

l.*Ti))).*Tr./Ti; 

  
end 
function [Q, Var] = MissionTime(q, l, Tm, Var_q, Var_l, Var_Tm) 

   
    Q=1-(1-q)*exp(-l*Tm); 
    Var=exp(-2.*l.*Tm).*(Var_q+Tm.^2.*(1-q).^2.*Var_l+l.^2.*(1-

q).^2.*Var_Tm); 

   
end 

  

  

 

 


