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Abstract

Layer Of Protection Analysis: Pilot study, method dev.
and application on a hydraulic braking system

Kooscha-Kevin Rahimi ata

Within the safety analysis industry there are a variety of tools used to ensure
reliability and security of systems, ranging from mostly qualitative approaches to
mostly quantitative. One safety analysis method that lies in between these two is
called Layer Of Protection Analysis (LOPA). LOPA is known as a “semi-quantitative”
approach that uses a mix of quantitative and qualitative approaches to draw
conclusions. In this masters thesis the LOPA approach is demonstrated, in addition to
being developed into two alternate LOPA approaches, known as MarkovLOPA and
RBDLOPA. These two developed approaches use the concept of Markov chains and
Reliability block diagram (RBD) respectively, to extend the applicability of the
traditional LOPA methodology. Furthermore, a conventional hydraulic braking system
(CHB), which includes ABS/TCS- and ESP functionality was analysed by these three
methodologies. The results of the analysis show that in the analysis by LOPA and
RBDLOPA, 4- and 3 out of 10 scenarios need slight improvement and only 1 scenario
for MarkovLOPA. Additionally, the validity of the alternative approaches are analysed
by a sensitivity analysis, showing irregularities in the results, leading to the conclusion
that further research and development is required prior to industrial applications of
the approaches.
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POPULÄRVETENSKAPLIG SAMMANFATTNING 

För att säkerställa säkerhet och tillförlitlighet i teknologiska system används idag ett flertal olika 

analysverktyg. Dessa analysverktyg kan skilja sig avsevärt, exempelvis ”Failure modes and effects analysis”  

(FMEA) och ”Hazard operability study” (HAZOP) metoderna kartlägger bland annat komponenter, deras 

felmoder, allvaret av felmoderna och säkerhetslager. Dessa kallas för kvalitativa metoder, då de inte 

använder sig av avsevärt mycket matematik och statistik, men utgår mer från resonemang och generell 

kunskap och expertis inom området. De metoder som är mer matematiskt- och statistiskt rigorösa kallas för 

kvantitativa metoder, som felträdsanalys (FTA), händelseträdsanalys (ETA) och tillförlitlighetsblockdiagram 

(RBD). Dessa metoder utgår från numeriska värden eller fördelningar för att dra slutsatser kring en rad 

händelsesekvensers sannolikhet.  

”Layer of protection analysis” (LOPA) är en så kallad semi-kvantitativ metod, som utgår från de kvalitativa 

metodikerna som FMEA och HAZOP, för att översiktligt granska ett systems svagheter. När ett antal 

händelsesekvenser valts ut för vidare analys, tillämpas LOPA för att på ett konservativt sätt göra 

riskuppskattningar. I vissa fall är de utvalda händelsesekvenserna utrustade med skyddslager. Om dessa 

skyddslager uppfyller 3 kriterier inom LOPA, tillgodoses dessa som Independent Protection Layer (IPL) och 

kan då inkluderas i analysen som en komponent eller handling som är i stånd att förhindra en slutlig 

konsekvens. Detta är just styrkan- men också svagheten med LOPA; det är ett konservativt och resurssnålt 

tillvägagångssätt som kan erhålla numeriska värden, men kan inte beakta komplex systemdynamik. I detta 

examensarbete har LOPA dels utvecklats till två andra, alternativa tillvägagångssätt för att bredda dess 

användningsområde, samt tillämpats på ett bromssystem för bilar.  

Det bromssystem som analyserats med hjälp av de tre olika metodikerna är ett generiskt system, betydandes 

att det är det mest grundläggande för dagens bromssystem. Elektroniska funktioner som Antilås, antispinn 

och stabilitetsprogram är delar av detta systemet, samt mekaniska delar som bromspedal och bromsskivor. 

Till en början utfördes en kvalitativ analys i form av en FMEA för att kartlägga och avgöra vilka händelser 

och fel som var av intresse att analysera vidare. Tio stycken sekvenser valdes ut och analyserades vidare 

med LOPA och de två alternativa metoderna.  

Den första alternativa metoden, kallad MarkovLOPA, är baserad på det matematiska konceptet 

Markovkedjor som, när väl anpassad i säkerhetsanalytiskt syfte, tillåter en mer komplex modell av systemet. 

Analysresultaten för MarkovLOPA visade att det generiska bromssystemet uppfyllde säkerhetskrav för alla 

utom en händelsesekvens.  

Den andra alternativa metoden, kallar RBDLOPA är baserad på tillförlitlighetsblockdiagram som idag 

används inom den säkerhetsanalytiska industrin för att uppskatta ett systems tillförlitlighet. Med hjälp av 

denna princip kunde LOPA breddas aningen längre åt det kvantitativa hållet och således inkludera aningen 

mer komplexitet än LOPA, men mindre än MarkovLOPA. Resultaten för denna analys visade att 

bromssystemet uppfyllde säkerhetskraven till stor del, med ett fåtal undantag som marginellt inte uppnådde 

kraven.  

Resultaten för LOPA var snarlika de för RBDLOPA då de analyserade systemet inte analyserades avsevärt 

annorlunda för dessa två metodiker. 

Slutligen gjordes en undersökning av de två alternativa metodikerna för att bestämma vare sig de var rimliga 

eller ej. Denna undersökning visade på mindre problematik och tydde på ett behov av ytterligare forskning 

och utveckling för att kunna tillämpas i industriellt syfte.



EXEKUTIV SAMMANFATTNING 

Resultaten för analysen utförd med Layer of protection analysis (LOPA) är avsevärt mycket mer konservativ 

än de för MarkovLOPA och RBDLOPA. 4 av de 10 analyserade scenariona uppnådde inte 

risktoleranskriteriet (RTK) och bör utifrån detta förbättras. Gällandes RBDLOPA, uppfyllde 3 av 10 

scenarion RTK. För MarkovLOPA uppfylldes RTK för alla utom ett scenario. RBDLOPA samt 

MarkovLOPA har i detta arbete demonstrerats i säkerhetsanalytiskt syfte och bekräftats kunna användas för 

detta. Valideringen av metoderna tyder emellertid på ett aningen inkonsekvent beteende och därför bör 

ytterligare forskning och utveckling kring teorin och metodiken utföras.
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1 INTRODUKTION 

Detta är ett examensarbete med en omfattning på 30 högskolepoäng som är gjort inom 

civilingenjörsprogrammet i energisystem på Uppsala universitet och utfärdats samt handletts av Stefan 

Authén på Riskpilot. 

1.1 MÅL OCH ÖVERBLICK 

Detta arbete avser att till en början utföra en litteraturstudie av säkerhetsanalysverktyget LOPA med syfte att 

ge en genomgående förståelse för den metodik som används i dagens industritillämpningar. Övriga delar i 

rapporten är uppställda för att tillämpa den traditionella metodiken, samt för att demonstrera två nya 

tillvägagångssätt som utvecklats i detta arbete. Först presenteras ett generiskt bromssystem som ställts upp i 

analyssyfte. Detta slags system är aningen ovanligt i det avseendet att den traditionella LOPA-metodiken 

tidigare aldrig tillämpats på ett så pass komplicerat system. Sedan utvecklas den traditionella metodiken på 

två alternativa sätt. Dessa används för att slutligen utföra analyser av det uppställda bromssystemet för att 

påvisa dess vidgade tillämpningsområde samt göra en jämförelse med de resultat som erhålls av LOPA.  

1.2  BAKGRUND 

Det finns idag många verktyg för att analysera system och processer för att uppskatta deras säkerhetsnivå, 

allt från kvantitativa rigorösa statistiska analyser till kvalitativa idékläckningsmöten. Det sägs att de första 

säkerhetsanalytiska insatserna gjordes under Apolloprogrammet då man ville ha en uppskattning av vad 

sannolikheten för ett lyckat uppdrag var. Den beräknade sannolikheten var mycket låg och avskräckte 

NASA från att utföra ytterligare statistiska riskuppskattningar. De bestämde sig istället för att förlita sig på 

så kallade ”Failure modes and Effects Analysis (FMEA)” som är en av de kvalitativa 

idékläckningsmetoderna som fortfarande används idag [1].  Kärnkraftsindustrin antog dock de kvantitativa 

säkerhetsanalytiska (KRA) metoderna som under de senaste 35 åren utvecklats till en omfattande, 

strukturerad och logisk metod kallad probabilistisk säkerhetsanalys (PSA) [1]. 

Kvantitativa och kvalitativa säkerhetsanalyser har olika styrkor och svagheter. En kvalitativ analys som 

FMEA skulle aldrig kunna uppfylla den precision och noggrannhet som en PSA kan, men en PSA skulle 

aldrig kunna utföras på så många system och i samma utsträckning som en FMEA kan. Detta har lett till ett 

behov av ett mellanting, en analys som kan användas till att kvalitativt analysera större och mer omfattande 

system men med ett kvantitativt grundresonemang; en så kallad semi-kvantitativ säkerhetsanalys. ”Layer of 

protection analysis (LOPA)” är en av de mest framträdande av dessa. 

LOPA utvecklades ursprungligen inom den kemiska processindustrin för att på ett systematiskt, logiskt och 

riskbaserat sätt svara på frågor kring säkerhet för ett system eller en process. Center for Chemical Process 

Safety (CCPS) beskrev en outvecklad metodologi år 1993 som senare utvecklades vidare av individuella 

företag till att bli LOPA [2]. Företagen ville utveckla en metod i syfte att minska antalet scenarion som 

behövdes analyseras med hjälp av kvantitativa säkerhetsanalyser och identifiera säkerhetskritiska 

komponenter och system för att på ett effektivt sätt kunna utnyttja begränsade resurser [2].  

1.3 LAYERS OF PROTECTION ANALYSIS (LOPA) 

LOPA är en semi-kvantitativ säkerhetsanalys som kan användas både självständigt eller som ett 

utgångsmaterial till en mer tidskrävande PSA. LOPA tillämpas typiskt när ett scenario bedöms vara för 

komplext eller då konsekvenserna för ett scenario anses vara för allvarliga för att endast analyseras med 

kvalitativa metoder. LOPA bygger på information samlad ifrån kvalitativa säkerhetsanalyser som 

HAZOP/FMEA för att kunna utföras. Information från exempelvis en HAZOP kommer att undersökas och 

de mest allvarliga händelsesekvenserna analyseras sedan vidare med LOPA. Felfrekvenser och 

riskuppskattningar anges typiskt i storleksordningar och leder till konservativa men välgrundade slutsatser. 

Metodiken bygger på specifika regler och förenklade antaganden för att definiera risk, där alla skydd för ett 
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givet scenario analyseras och bedöms. Om bedömningen är att risken är intolerabel presenteras förslag på 

riskreducerande åtgärder. Inom LOPA är risken ett övervägande av konsekvensens allvar och dess 

händelsefrekvens vilket innebär att risken kan definieras relativt fritt och innefatta allt från numeriska 

gränsvärden till antal dödsfall eller olika nivåer av personskada. 

1.3.1 INDEPENDENT PROTECTION LAYER (IPL) 

Ett centralt begrepp inom LOPA är s.k. ”independent protection layer (IPL)”. En IPL är en komponent, ett 

system eller en handling som är i stånd att förhindra en konsekvens ifrån att inträffa.  Det som utmärker en 

IPL från ett skyddslager är att en IPL måste vara effektiv, oberoende och granskningsbar [2]. Alla IPL’er är 

alltså skyddslager, men alla skyddslager är inte IPL’er. Det är endast IPL’er som medför riskreducering och 

är de enda komponenterna som inkluderas i beräkningar av frekvenser för händelsesekvenser. 

Inom LOPA kallas måttet på att en IPL misslyckas med att förhindra en konsekvens för ett givet scenario 

”Probability of failure on demand (PFD)”. Desto lägre PFD, desto högre är tilliten för att en IPL faktiskt 

kommer att fungera vid behov.  

1.3.2 LIKHETER OCH SKILLNADER MELLAN LOPA OCH PSA 

Övergripande finns det få likheter mellan PSA och LOPA. Inom PSA analyseras ett stort antal komponenter 

och deras samverkan i form av bl.a. tillförlitlighetsdiagram, felträd och händelseträd. Gemensamma fel kan i 

många fall inkluderas i en PSA, men inte i den traditionella LOPA-metodiken uppställd av CCPS, då 

skyddslager med beroenden inte betraktas som riskreducerande komponenter [2]. Vidare anges felfrekvenser 

vanligtvis som sannolikheter eller sannolikhetsfördelningar inom PSA men anges i misslyckanden/år eller 

misslyckanden/begäran inom LOPA. För PSA ökar analysens noggrannhet desto fler värdesiffror som finns 

tillgängliga för en given sannolikhet vilket inte är fallet för LOPA. Där PSA avser att beräkna numeriska 

sannolikheter och göra jämförelser med uppställda gränsvärden, är syftet med LOPA att nå konservativa 

slutsatser och uppnå uppställda risktoleranser för alla scenarion i fråga.  

Vad gäller likheter så utgår bägge ifrån någon slags händelsesekvens. Där PSA analyserar alla utfall för en 

given inledande händelse analyseras LOPA endast den misslyckade sekvensen, dvs då alla skyddslager 

associerade med händelsen felar. Detta kan illustreras i PSA’ns händelseträdsanalys. Den heldragna linjen i 

Figur 1 illustrerar vad som analyseras i LOPA, där varje enskild förgrening är ett skyddssystem. 

Inledande händelse Framgång Framgång Konsekvens 

 
 

Misslyckande 
 

Framgång 
 

Konsekvens 

  
 

Misslyckande 

 

Konsekvens 

   
 

Konsekvens 

Figur 1: Jämförelse mellan LOPA och ETA 

Slutsatsen av jämförelsen mellan dessa två säkerhetsanalytiska metoder är att den traditionella LOPA-

metodiken är ett betydligt mycket mindre tids- och resurskrävande redskap än PSA, men då de har olika 

tillämpningsområden ska inte den ena byta ut den andra.
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1.3.3 LOPA-METODIKEN: EN ÖVERBLICK 

LOPA - metodiken är uppdelad i 6 steg, alla med regler och tillvägagångssätt för att säkerställa att analysen 

utförs konsekvent. Dessa steg illustreras i Figur 2. 

Då LOPA oftast tillämpas efter en kvalitativ analys måste en bedömning ske kring resultaten som erhålls. 

Den rådande bedömningen sker utifrån konsekvenser, där en uppskattning görs kring hur stor påverkan en 

given konsekvens eventuellt skulle kunna ha [2]. Detta sker i steg 1. 

I steg 2 väljs specifika scenarion ut för vidare analys. Ett scenario är en inledande händelse och en serie 

IPL’er som misslyckas med att förhindra en konsekvens. Detta är ett enskilt s.k. orsak-konsekvens par 

(Cause-consequence pair). Somliga inledande händelser kan endast inträffa under vissa omständigheter, 

likaså gäller för IPL’er/skyddslager. Dessa omständigheter kallas för möjliggörande tillstånd (Enabling 

conditions) och kan vara av stort intresse för vissa scenarion. Underhållsperiod, undertryck, tillräckligt 

korroderad rörledning eller jordskalv är alla exempel på möjliggörande tillstånd. 

I steg 3 av LOPA uppskattas den inledande händelsens och det möjliggörande tillståndets frekvenser. Detta 

görs företrädesvis med anläggningsspecifika data, men kan också uppskattas med generiska data tagen från 

diverse databaser.  

I steg 4 görs en utredning på orsak-konsekvensparets alla skyddslager Detta görs för att fastställa vilka av 

dessa som kan tillgodoses som IPL’er och vad för felfrekvenser dessa har. Inom LOPA är det endast IPL’er 

som sänker felfrekvensen för ett scenario vilket innebär att detta steg är mycket viktigt för att kunna 

fastställa om ett scenario är tolerabelt eller ej. 

I steg 5 används felfrekvenserna och slutsatserna från steg 1-4 för att uppskatta ett scenarios frekvens. Detta 

kan göras på många olika sätt, allt från grafiska metoder till tillämpning av aritmetiska formler [2].  

I steg 6 jämförs den uppskattade risken för ett givet scenario med ett tidigare uppställt risktoleranskriterium 

(RTK).  Utifrån detta tas beslut vad gäller säkerhetsåtgärder. Om ett scenario uppfyller RTK, slutar analysen 

och om inte, utförs ytterligare en LOPA med implementerade åtgärder som identifierats i tidigare iterationen 

av analysen. 

1. 
Uppskattning 

av risk och 
allvar

2. Utveckla 
scenarion

3. Identifiera 
inledande 
händelse-
frekvenser

4. Identifiera 
kopplade IPL 
till scenarion

5. Bestäm 
scenario-

frekvenser

6. Risk-
avgörande

Figur 2: LOPA-metodikens 6 

steg [2] 
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1.3.4 ALTERNATIVA LOPA-METODIKER INOM LITTERATUREN 

Tillämpningen av LOPA utanför den kemiska industrin är begränsad. Det har emellertid skett en del 

forskning kring alternativa tillämpningar och omarbetade metodiker för att undersöka lämplighet inom andra 

områden. Följande är några få exempel från litteraturen där LOPA har anpassats för att antingen tillämpas 

inom ett alternativt område eller ändras för att förbättra metodiken. 

”PSA-LOPA” är en tillämpning av den ursprungliga metoden för analys av en anläggnings fysiska säkerhet. 

Metoden jämför en eftertraktad säkerhetsnivå med den beräknade och drar slutsatser utifrån allvaret för varje 

enskild bruten säkerhetsnivå [3].  

exLOPA föreslogs av Markowski för att, på ett mer noggrant sätt, analysera explosionsrisken för processer 

där explosiva atmosfärer kan uppstå. Genom att inkludera sannolikheter för typiska faktorer som närvaro av 

antändningskällor och tillkomst av explosiv miljö anpassades denna metod för ett mer specifikt syfte [4].  

En variation av LOPA är utvecklad för att analysera undervattentillämpningar av gaskompressionssystem, 

då felfrekvenser som krävs för en LOPA är bristfällig inom detta område. Den så kallade BL-LOPA 

metodiken tillämpar Bayesiansk logik i samband med generisk OREDA data för att erhålla lämpligare 

felfrekvensdata [5].  

Reyes använde sig av oskarp logic (fuzzy logic) för att på ett mer empiriskt sätt kunna uppskatta risk och 

allvar för en given konsekvens [6].
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2 LITTERATURSTUDIE AV LOPA 

Detta avsnitt behandlar LOPA-metodikens alla sex steg för att ge en genomgående insyn i den metodik som 

används i industrin. Den huvudsakliga litteratur som använts för att utföra denna sammanställning av 

information är skriven av CCPS [2].  

2.1 STEG 1: UPPSKATTNING AV KONSEKVENS OCH ALLVAR 

Konsekvensen av ett scenario definieras som dess oönskade utfall [2]. Denna tämligen otydliga definition 

gör att analyser kan göras med avseende på ett brett spektrum av sluthändelser och måste därför bestämmas 

före en LOPA påbörjas. Beroende på hur konsekvensen definieras för exempelvis en s.k. loss of primary 

containment (LOPC) leda till bland annat spridning av kemikalier, brand, monetär förlust eller dödsfall. Hur 

konsekvensen definieras beror på kraven som ställs på ett system av organisationen som tillämpar LOPA 

och är av stor betydelse för hela analysen och de slutgiltiga beslutstagandena. 

När ett beslut väl har tagits för vad en konsekvens är, måste allvaret för denna konsekvens kategoriseras. 

Metoden som används kan vara grundad i allt från kvalitativa uppskattningar till simuleringar, så länge 

kategoriseringen uppfyller organisationens krav.  

2.2 STEG 2: UTVECKLING AV SCENARION 

Ett scenario definieras som en oplanerad händelse eller händelsesekvens som resulterar i en oönskad 

konsekvens [2]. Ett scenario omfattar alltid en inledande händelse och en konsekvens, ett så kallat orsak-

konsekvenspar, men ofta också ett antal skyddslager som kan tillgodoses som IPL’er och ett möjliggörande 

tillstånd. Figur 3 visar ett blockdiagram på ett godtyckligt scenario som omfattar ett möjliggörande tillstånd 

och en IPL. 

 

Figur 3:blockdiagram för ett exempelscenario inom LOPA 

I detta skede av analysen fås en uppfattning och förståelse för hur systemet fungerar. Försiktighet och 

noggrannhet krävs här för att omfatta systemets viktigaste detaljer. 

2.2.1 GRÄNSSNITTET MELLAN KVALITATIVA ANALYSER OCH LOPA 

Till en början tas information som krävs för uppställning av ett scenario vanligtvis från någon slags 

kvalitativ riskbedömning såsom en HAZOP eller FMEA. Dessa riskbedömningar kvantifierar inte risken och 

identifierar sällan möjliggörande tillstånd, men ger goda förutsättningar för identifiering av eventuella 

kandidatscenarion som analyseras vidare med LOPA. 

Vanligtvis dokumenteras avvikelser, orsaker, konsekvenser och skyddslager för komponenter i ett system 

när en kvalitativ analys utförs. Med hjälp av ledord som mer, mindre, tidig och sen kan komponenters 

avvikelser dokumenteras och kategoriseras på ett konsekvent sätt [7]. Bland annat används orsaker som 

identifierats inom HAZOP/FMEA till LOPA där händelsefrekvenser ansätts, identifierade skyddslager 

Inledande händelse 

Möjliggörande 

 tillstånd 

IPL 

Konsekvens 
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utvärderas gällandes IPL klassifisiering och felfrekvenser, konsekvenser beaktas och händelsefrekvenser 

beräknas. 

2.2.2 REDOVISNING OCH DOKUMENTATION 

Efter att en viss nivå av förståelse är uppnådd så att scenarion kan identifieras måste detta dokumenteras på 

ett tillfredställande sätt. Steg som måste tas för att nå en konsekvens inom ett givet scenario, eventuella 

möjliggörande tillstånd och hur konsekvensfrekvenser beräknas beroende på dess definition måste redovisas 

och dokumenteras. Det typiska LOPA-arket uppställt av CCPS [2]  finns i appendix D, men är inget krav så 

länge dokumentationen görs på ett lättillgängligt sätt och som inkluderar all relevant information.  

2.3 STEG 3: IDENTIFIERA INLEDANDE HÄNDELSEFREKVENSER 

Inledande händelser grupperas enligt följande 3 kategorier [2]: 

 Utomstående inledande händelser:  jordbävningar, tsunamis, sabotage 

 Utrustningsrelaterade inledande händelser som ytterligare grupperas in i 2 underkategorier. 

o Styrsystemsrelaterade fel: Mjukvarubuggar  

o Mekaniska fel: Pump fallerar till följd av slitage, rörbrott på grund av korrosion. 

 Inledande händelser till följd av mänskligt fel: Operatör utför inte steg enligt protokoll, operatör 

observerar inte nödsignal. 

Inledande händelser skall härledas ur ett systemperspektiv vilket innebär att en inledande händelse inte skall 

definieras som ”bristfällig utbildning av personal” vid ett tillfälle då mänskligt fel identifieras som en 

inledande händelse. Detta är en grundorsak och kan visserligen pekas ut som en eventuell svaghet i 

systemet, men kan inte inkluderas i själva analysen. Genom att dela upp orsaker i diskreta delar kan ett 

scenarios inledande händelse- och de relaterade IPL’erna på ett korrekt sätt identifieras. En händelse kan 

vara till följd av ett flertal olika inledande händelser och beroende på dessa också ha olika relaterade IPL’er. 

När väl en inledande händelse har identifierats måste dess händelsefrekvens uppskattas. Detta kan göras på 

ett flertal olika sätt; allt från generiska databaser till organisationsspecifika observationer. I vissa fall kan den 

identifierade inledande händelsen vara till följd av en sekvens- eller grupp av händelsen, i vilket fall en 

mindre fel-eller händelseträdsanalys kan utföras. Om data tas från en generisk databas är det också relevant i 

vilket sammanhang denna data är insamlad. Det är exempelvis olämpligt att använda felfrekvenser tagna för 

en pump i ett kemiskt system för en analys av en pump i ett kärnkraftverk, då pumparna är i drift under olika 

omständigheter. Det är också nämnvärt att felfrekvenser som används inom LOPA endast behöver vara 

heltalsuppskattningar, då de beräkningar som görs endast är approximationer. Vidare antas dessa också vara 

konstanta då LOPA inte redogör för en komponents högre felfrekvensen tidigt- och sent i dess livstid, 

eftersom felfrekvensen faktiskt är konstant under största delen av en komponents livstid antas detta vara 

tillräckligt för en LOPA [2].  

2.3.1 ATT UTTRYCKA HÄNDELSE- OCH FELFREKVENSER 

Inledande händelsefrekvenser anges vanligen i händelser per tidsenhet men kan också uttryckas som 

sannolikheten för felande vid behov (”Probability of failiure on demand – PFD”). Enheten blir då ”fel per 

tillfälle” och måste multipliceras med antal tillfällen per år för att härleda händelsefrekvensen med rätt 

enhet. Detta kan i vissa fall vara trivialt och i andra fall mycket komplext. En händelsefrekvens kan också 

komma att behövas justeras om enheten är ”fel per år” men komponenten inte används kontinuerligt under 

drift. För att då få en korrekt uppskattning multipliceras felfrekvensen med tiden under drift.  

Vidare kan ytterligare sannolikheter behövas inkluderas i händelsefrekvensen, beroende på hur 

konsekvensen för ett orsak-konsekvenspar är definierad. Om en konsekvens exempelvis bestäms med 

avseende på dödsfall kan sannolikheten för närvaro av personal inkluderas i inledande händelsefrekvensen.  
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2.4 STEG 4: IDENTIFIERING AV IPL 

I detta steget av analysen undersöks vare sig de identifierade skyddslagren för ett givet scenario kan 

tillgodoses som IPL’er. Detta görs genom att undersöka deras funktion och säkerställa att de uppfyller de 

uppställda kriterierna för vad en IPL är. 

2.4.1 DJUPFÖRSVAR 

LOPA är ett mångsidigt verktyg som kan anpassas efter behov. Konceptet djupförsvar omfattar alla aspekter 

som bygger upp säkerheten: från konstruktion och rutiner till räddningstjänst [8]. Konceptet används 

vanligen i kärnkraftssammanhang men är också tillämpningsbar i andra system och verksamheter med stora 

konsekvenser vid olycksfall.  LOPA kan utföras på ett sådant sätt att en djupförsvarsanalys görs på systemet. 

Nedan följer olika delar av system som kan tillgodoses som IPL’er om dessa är korrekt implementerade.  

2.4.1.1 PROCESSDESIGN 

Beroende på tillvägagångssätt kan processdesign anses som ett sätt att eliminera potentiella scenarion. Om 

en trycktank exempelvis dimensioneras för ett tryck högre än systemets maximala möjliga tryck, kan ett 

LOPC scenario elimineras. Detta innebär att ett implicit antagande har gjorts att trycktankens PFD är noll, 

men ett mer konservativt tillvägagångssätt är att anta att alla komponenter i ett system har ett nollskilt PFD 

och sedan undersöka hurvida dessa kan tillgodoses som IPL’er eller inte.  

2.4.1.2 PROCESSTYRNING OCH REGLERSYSTEM 

Processtyrning görs med manuella- eller automatiserade reglersystem som håller en process i ett säkert 

drifttillstånd. Dessa system består vanligtvis av sensorer, logiska lösare och styrdon som alla är 

ihopkopplade i en samverkande krets.  

2.4.1.3 LARM OCH MANUELLA INGRIPANDEN 

Dessa system är ofta beroende av processtyrningen och innebär manuella ingripanden till följd av larm och 

varningar. De kan tillgodoses som IPL’er då inledande händelser inte omfattar en felande processtyrning 

eller att ett operatörsfel inträffar. Detta innebär att om den inledande händelsen i ett scenario är till följd av 

ett operatörsfel kan det inte förväntas att operatören utför ett korrekt ingripande efter detta. 

2.4.1.4 SAFETY INSTRUMENTED FUNCTION (SIF) 

SIF, likt reglersystem, är kretsar bestående av sensorer, logiska lösare och styrdon. En SIF har dock som 

syfte att upptäcka och åtgärda onormala driftssituationer och är helt oberoende av processtyrningens 

reglersystem. Detta innebär att dessa system oftast tillgodoses som IPL’er med varierande PFD beroende på 

behov. Varje SIF har enligt industristandard fått en klassificering av dess säkerhetsnivå, kallad dess Safety 

integrity level (SIL). Dessa är uppställda av IEC och presenteras i Tabell 1 [2]. 

Tabell 1: SIL-kategorier och dess PFD intervall, enligt IEC 

KLASSIFICERING 
INTERVALL FÖR 

PFD 

SIL 1 𝑃𝐹𝐷 ≥ 1 × 10−1 − 1 × 10−2 

SIL 2 𝑃𝐹𝐷 ≥ 1 × 10−2 − 1 × 10−3 

SIL 3 𝑃𝐹𝐷 ≥ 1 × 10−3 − 1 × 10−4 

SIL 4 𝑃𝐹𝐷 ≥ 1 × 10−4 − 1 × 10−5 

 

Vidare kan också ett flertal SIF kopplas ihop för att tillföra redundans och ökad säkerhet, dessa system 

kallas Safety Instrumeted System (SIS). 

2.4.1.5 NÖDKOMPONENTER 

Sprängbleck och avblåsningsventiler är exempel på nödkomponenter som tillgodoses som IPL’er om de 

installeras, underhålls- och dimensioneras korrekt.   
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2.4.1.6 FYSISKA BARRIÄRER 

Det sista säkerhetssystemet på en anläggning är oftast fysiska barriärer som dammar, explosionsväggar och 

inneslutningar. Typiskt har dessa system låg PFD och tillför mycket säkerhet, men är det sista 

anläggningsspecifika säkerhetssystemet. 

2.4.1.7 RÄDDNINGSTJÄNST 

Polis, brandkår och ambulans tillgodoses sällan som IPL’er då det är problematiskt att uppskatta inverkan av 

dessa. 

2.4.2 VAD ÄR EN IPL? 

En IPL är ett skyddslager som utöver att kunna förhindra en konsekvens från att inträffa också uppfyller 

kraven: effektiv, oberoende och granskningsbar.  

2.4.2.1 EFFEKTIV 

Att en IPL är effektiv innebär att den först måste kunna upptäcka ett scenario, vilket exempelvis innebär 

larm- eller sensorutslag. Den måste sedan kunna reagera i tid, vilket kan betyda att en operatör utför 

nödhandlingar inom ett visst tidsintervall. Slutligen måste en IPL ha den fysiska kapaciteten för att förhindra 

en konsekvens. Detta kan innebära att en ventil måste kunna stängas under vissa omständigheter eller att en 

reaktortank är dimensionerad för ett visst tryck. [2] 

2.4.2.2 OBEROENDE 

För att fastställa att funktionaliteten av en IPL inte påverkas av andra händelser i ett scenario ansätts 

oberoende som ett kriterium för att ett skyddslager ska tillgodoses som en IPL. Detta innebär att skyddslager 

som är beroende av andra system inte tillgodoses som IPL’er eller alternativt att en grupp system tillgodoses 

som en individuell IPL.  

2.4.2.3 OBEROENDE FÖR ETT REGLERSYSTEM 

De två tillvägagångssätten som används för att bestämma om ett reglersystem kan tillgodoses som en IPL 

skiljer sig åt avsevärt. Nedan följer en genomgång av dessa två.  

2.4.2.3.1 APPROACH A 

För att ett reglersystem skall klassas som en IPL enligt tillvägagångssätt A måste denna vara helt oberoende 

av den inledande händelsen och eventuella möjliggörande tillstånd Den måste ytterligare vara oberoende av 

komponenter, system och andra tillgodoräknade IPL’er. Detta tillvägagångssätt är konservativt och tillåter 

inte tillgodoräkning av fler IPL’er vid installation av fler sensorer, om dessa kopplas till samma logiska 

lösare [2]. 

2.4.2.3.2 APPROACH B 

Tillvägagångssätt B utgår ifrån att den logiska lösarens PFD i reglerkretsen är avsevärt lägre än för övriga 

komponenter. Med detta antagandet kan en krets med två sensorer kopplade till samma logiska lösare 

tillgodoses som 2 IPL’er. Detta tillvägagångsätt diskuteras ytterligare i kapitel 11 i CCPS [2]. 

2.4.2.4 GRANSKNINGSBARHET 

För att kontinuerligt kunna påvisa effektiviteten och oberoendet för en IPL måste den också vara 

granskningsbar. Granskningen måste innefatta en kontroll av dess installation, funktion och underhåll. 

2.4.3 FÖREBYGGANDE- OCH LINDRANDE IPL’ER 

Alla IPL’er har ett nollskilt PFD värde och medför således en reducering av konsekvensfrekvensen, dock har 

olika IPL’er olika funktioner i systemet. En SIF är ett typexempel på en förebyggande IPL vilket betyder att 

om en den utför dess funktion korrekt kommer konsekvensen inte att inträffa. En lindrande IPL däremot, 

som en reaktorinneslutning kommer att förhindra konsekvensen, men kan komma att tillåta en annan 
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mildare konsekvens. Det är viktigt att särskilja dessa två typer av IPL’er, då införandet av en lindrande IPL 

kan leda till behovet att analysera den lindrade konsekvensen. 

2.5 STEG 5: BESTÄMMANDE AV SCENARIOFREKVENS 

I detta steget av analysen kan scenariofrekvenser bestämmas med hjälp av händelsefrekvenser för inledande 

händelser och PFD värden för de relaterade IPL’erna. Generellt beräknas scenariofrekvenser med hjälp av 

ekvation 1 där 𝑓𝑖
𝐼 är inledande händelsefrekvensen, 𝑃𝐹𝐷𝑖𝑗 är PFD-värdet för relaterade IPL’er och  𝑓𝑖

𝐶 är 

scenariofrekvensen (konsekvensfrekvensen). 

𝑓𝑖
𝐼 × ∏𝑃𝐹𝐷𝑖𝑗

𝐽

𝑗=1

= 𝑓𝑖
𝐶  (1) 

 

Det går här att också inkludera frekvenser för bl.a. antändning, utsläpp och närvaro av personal. Medräkning 

av dessa sker då konsekvensen är definierad på ett sådant vis att dessa frekvenser är relevanta. Det är också 

möjligt att utföra ytterligare beräkningar för att ta fram riskindex och summerade frekvenser. Dessa 

beräkningar är högst anpassningsbara och kan variera kraftigt beroende på tillämpning och redovisas därför 

inte i denna rapport, men presenteras ytterligare i kapitel 7 i CCPS [2].  

2.5.1 FREKVENSER PÅ LOGARITMFORM 

Det går också att uttrycka felfrekvenser som logaritmerna av det absoluta värdet. Detta medför dock 

ytterligare en osäkerhet, då felfrekvensen 6x10-5 uttrycks som antingen 5 eller 6. För att vara konservativ är 

det dock rekommenderat att alltid avrunda nedåt. Om felfrekvenser uttrycks på detta sätt beräknas 

scenariofrekvensen enligt ekvation 2 [2]. 

𝐹𝑖
𝐼 + ∑𝑃𝐼𝐽

′

𝐽

𝑗=1

= 𝐹𝑖
𝐶 (2) 
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2.6 STEG 6: RISKAVGÖRANDE 

Steg 6 är det sista steget i den traditionella LOPA-metodiken där beräknade scenariofrekvenser jämförs med 

uppställda gränsvärden. Utifrån detta kan sedan beslut tas avseende ytterligare säkerhetssystem och 

rekommendationer. Denna jämförelse kan göras på många olika sätt beroende på hur det s.k. 

risktoleranskriteriet (RTK) är uppställt men skall alltid leda till någon slags slutsats.  

2.6.1 RISKTOLERANSKRITERIUM (RTK) 

Risktoleranskriterium ställs vanligen upp av företaget eller organisationen ifråga. Det finns mycket frihet i 

hur ett RTK ser ut men måste alltid vara i linje med säkerhetstänket och målsättningen. RTK kan formuleras 

både implicit och explicit. Vad gäller explicit formulering innebär detta numeriska gränsvärden för 

scenariofrekvenser eller matrismetoder. Implicita RTK är däremot mer tvetydliga, då dessa definieras 

”mellan raderna” för ett företags kriterium och formuleras ofta baserat på värderingar. Följande är tre 

exempel på RTK som använts inom industrin, de två första är explicita och den sista implicit. 

2.6.1.1  MATRISMETOD 

Uppställning av RTK med matriser ger mycket tydliga gränser och förenklar beslutstagandeprocessen. 

Dessutom kan matriserna innefatta både numeriska gränsvärden och företagsvärderingar, vilket gör att 

denna metoden är mycket mångsidig. Detta innebär dock också att metoden är svår att implementera korrekt 

och om detta inte görs blir riskmatrisen tvetydlig och svårtolkad. 

Generellt ställs någon slags kategorisering av konsekvensens allvar mot dess scenariofrekvens. En typisk 

riskmatris tagen från CCPS presenteras Tabell 2 där kategorierna är sorterade enligt stigande allvar, dvs 

kategori I är minst allvarlig och kategori V mest allvarlig. Beroende på kategorin och dess frekvens, dras en 

slutsats angående åtgärdstagande.  

Tabell 2: Exempel på en riskmatris 

                   Kategori 

Frekvens Kategori I Kategori II Kategori III Kategori IV Kategori V 

100 Valfritt Valfritt 
Åtgärd vid nästa 

tillfälle 

Omedelbar 

åtgärd 

Omedelbar 

åtgärd 

10–1 Valfritt Valfritt Valfritt 
Åtgärd vid nästa 

tillfälle 

Omedelbar 

åtgärd 

10–2 
Ingen åtgärd 

nödvändig 
Valfritt Valfritt 

Åtgärd vid nästa 

tillfälle 

Åtgärd vid nästa 

tillfälle 

10–3 
Ingen åtgärd 

nödvändig 

Ingen åtgärd 

nödvändig 
Valfritt Valfritt 

Åtgärd vid nästa 

tillfälle 

10–4 
Ingen åtgärd 

nödvändig 

Ingen åtgärd 

nödvändig 

Ingen åtgärd 

nödvändig 
Valfritt Valfritt 

10–5 
Ingen åtgärd 

nödvändig 

Ingen åtgärd 

nödvändig 

Ingen åtgärd 

nödvändig 

Ingen åtgärd 

nödvändig 
Valfritt 

10–6 
Ingen åtgärd 

nödvändig 

Ingen åtgärd 

nödvändig 

Ingen åtgärd 

nödvändig 

Ingen åtgärd 

nödvändig 

Ingen åtgärd 

nödvändig 
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2.6.2 NUMERISKA GRÄNSVÄRDEN 

RTK som utgår från numeriska gränsvärden är rättframma och därför enkla att tolka. Beslutstaganden som 

görs utifrån numeriska gränsvärden är triviala, men eftersom scenariofrekvenser är uppskattningar kan en 

felaktig tillit fås för resultaten och säkerheten som uppnås.  

De gränsvärden som ställs upp kan vara med avseende på bl.a. dödsfall/år eller LOPC-olyckor/år. Det är 

återigen helt upp till företaget/organisationen att bestämma i vilket avseende detta görs och skall alltid 

spegla målsättningen. 

2.6.3 ”ANTAL IPL – METODEN” 

Denna metod är lik matrismetoden i det avseendet att matriser används för att dra slutsatser vilket förenklar 

beslutstaganden. Dock ställs RTC implicit upp i denna metod vilket tillåter mer tvetydliga definitioner. Detta 

kan både anses som en styrka och en svaghet. Då ett företag inte vill ställa upp implicita definitioner för 

tolererad frekvens för exempelvis dödsfall, då detta kan tolkas som att företaget faktiskt tillåter dödsfall kan 

en implicit metod som denna vara fördelaktig. Däremot är beslutstagandeprocessen försvårad av tvetydliga 

definitioner och kan i vissa fall leda till felaktiga beslut. 

Specifikt för denna metod, ställs scenariofrekvenser mot konsekvenskategorier likt matrismetoden, men 

istället för åtgärder rekommenderas närvaron av antal IPL’er. En exempelmatris för denna metod presenteras 

i Tabell 3 [2]. Där beroende på inledande händelsefrekvensen och huruvida ett, eller fler dödsfall inträffar, 

ställs kravet på antalet IPL för ett givet scenario. Första kolumnen i tabellen innehåller händelsefrekvenser, i 

de övriga kolumnerna anges antalet IPL’er som krävs för att en händelse av kategori 4 eller 5 anses 

godkänd. Exempelvis, godkänns endast kategori IV konsekvenser med en inledande händelsefrekvens av 

≥10–2 om det finns minst 2 IPL’er kopplade till det nämnda scenariot (se rad 1 i tabell 3). 

Tabell 3: Tabell ”antal IPL” metoden.  

Inledande 

händelsefrekvens 

Antal IPL’er 

Kategori IV:  

ett dödsfall 

Kategori V: 

Fler dödsfall 

≥10–2 2 2.5 

10-2 - 10-3 1.5 2 

10-3 - 10-4 1 1.5 

10-4 - 10-5 0.5 1 

10-5 - 10-6 0 0.5 



12 

 

3 SYSTEMDESIGN AV ETT KONVENTIONELLT HYDRAULISKT 

BROMSSYSTEM  

Detta avsnitt avser att ställa upp, beskriva och redovisa avgränsningar för det hydrauliska bromssystemet 

som LOPA-analysen utförts på. Eftersom bromssystem kan se ut på många olika sätt, med många olika 

komponentvariationer har i detta arbete specifika komponenter, utifrån litteraturen, valts ut för att ställa upp 

ett så generiskt bromssystem som möjligt. 

Bromssystemet är uppdelat i två individuella delsystem; det mekaniska delsystemet och det elektroniska 

delsystemet. Vidare är det elektroniska delsystemet uppdelat i två ytterligare delsystem. För dessa kommer 

en kort teoretisk bakgrund presenteras. Övriga system som direkt- eller indirekt kan påverka bromssystemet 

i fråga ses som black-box modeller som inte felar. 

Systemets blockdiagram (Figur 4) visar dels hur komponenterna är kopplade och till vilka delsystem de 

tillhör. MEK-ytan avser de komponenter som tillhör det mekaniska systemet, ESP-ytan avser de 

komponenter som tillhör det elektroniska stabilitetskontrollsystemet och ABS/TCS-ytan avser de 

komponenter som tillhör antilås/antispinn (ABS/TCS) systemet. 

 
Figur 4: Systemets Blockdiagram 
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3.1 DELSYSTEM MEK: MEKANISKA TILL HYDRAULISKA BROMSSYSTEMET 

Det mekaniska delsystemets huvudsakliga funktion är att omvandla och överföra den kraft som föraren 

applicerar på bromspedalen till effektiv bromskraft mellan hjul och väglag. Hjulen är emellertid sedda som 

black-box modeller, vilket innebär att det mekaniska systemet i denna rapport är avgränsad till: 

1. Bromspedal 

2. Bromsservoenhet 

3. Bromsvätskebehållare 

4. Huvudcylinder 

5. Hydraulisk modulator 

6. Bromsledningar och bromsslangar 

7. Bromsskivor 

Nedan följer en övergripande beskrivning av de mekaniska komponenterna och deras funktioner under 

normal drift. Endast relevanta komponenter för drift, dvs då bromspedalen trycks ned och släpps på, 

redogörs för. För en mer genomgående beskrivning av komponenterna, de individuella numrerade artiklarna 

i figurerna och dess funktioner görs hänvisning till referens [9]. 

3.1.1 BROMSPEDAL 

Bromspedalen är gränssnittet mellan föraren och bromssystemet. Via bromspedalen styr föraren storleken på 

bromskraften som tillförs till hjulen. Typen av bromspedal som används i detta system är av typen 

”Suspended design” (Figur 5). När pedalen trycks ner pressas en kolv (4) framåt som för kraften vidare i det 

mekaniska systemet. En returfjäder (3) kopplad till pedalens övre del återför pedalen till neutral position när 

föraren lättar på pedalen [9].  

 

Figur 5: Bromspedal "Suspended design" [9] 
Rättigheter införskaffade; https://www.springernature.com/gp 

https://www.springernature.com/gp
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3.1.2 BROMSSERVO 

Bromsservons huvudsakliga funktion är att förstärka kraften som föraren applicerar på bromspedalen genom 

att utnyttja insugsgrenröret för att skapa ett vakuum i bromsservon. Vakuumkammaren (3) och 

driftskammaren (12) i Figur 6 är båda under vakuum när bromspedalen inte är nedtryckt.  

 

Figur 6:Bromsservoenhet "Dual-chamber vacuum servo unit" [9] 
Rättigheter införskaffade; https://www.springernature.com/gp 

När kolven (10) trycks fram isoleras dessa två kammare från varandra och driftskammaren (12) fylls med 

luft. Detta skapar en tryckskillnad mellan kamrarna som leder till en kraftresultant i vänster riktning i Figur 

6. Ytan mellan dessa två kamrar kallas för diafragman (4) då den är av ett flexibelt material som i praktiken 

hjälper till att flytta kolven framåt. 

Bromsservon som är del av modellen i denna rapport är av typen ”Dual-chamber vacuum servo unit” [9] 

som tillför tillräcklig bromsförstärkning för personbilar. Lastbilar och andra tyngre fordon kan förses med 

bromsservoenheter med fler kammare som tillför större bromsförstärkning [9]. 

3.1.3 BROMSVÄTSKEBEHÅLLARE 

Bromsvätskebehållaren är där den största mängden av bromsvätskan befinner sig och där bromsvätska kan 

fyllas på vid behov. Sett i Figur 7 leder kopplingarna (8) till de två separata kamrarna i huvudcylindern (se 

avsnitt 3.1.4). När vätskenivån når dess minimumgräns kommer flötet (5) att stänga den elektriska kretsen 

(artiklar 1, 2, 3) och varningslampan för ”låg bromsvätska”, belägen på förarpanelen, börjar lysa. 

 

Figur 7: Bromsvätskebehållare [9] 
Rättigheter införskaffade; https://www.springernature.com/gp 

https://www.springernature.com/gp
https://www.springernature.com/gp
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3.1.4 HUVUDCYLINDER 

I huvudcylindern omvandlas den mekaniska kraften som föraren applicerar på bromspedalen till hydrauliskt 

tryck. Enligt säkerhetskrav måste alla bilar vara utrustade med två separata bromskretsar [10] vilket har lett 

till användandet av den så kallade ”tandem-huvudcylindern”. Denna har två huvudcylindrar ihopkopplade i 

serie som vidare är kopplade till två individuella bromskretsar (se avsnitt 3.1.6). Vidare, eftersom 

bromssystemet i denna analys är utrustad med både ESP och ABS/TCS följer det också att tandem-

huvudcylindern är utrustad med en central ventil (Figur 8). Detta då förseglingen (12) skadas vid höga tryck 

när den passerar balansporten (11) [9]. 

När bromspedalen inte är nedtryckt är cylinderkamrarna (3) kopplade till bromsvätskebehållaren via kanaler 

(5). När kolven (14) trycks fram täcks dessa kanaler av förseglingen (17) och bromsvätska pressas ut ur 

huvudcylindern igenom utloppen (2) [9]. 

 

3.1.5 HYDRAULISKA MODULATORN 

Den hydrauliska modulatorn är det som kopplar huvudcylindern och bromsoken och är den centrala delen 

för elektroniska bromssystem. Den består av ett aluminiumblock med borrhål och ventiler, två hål för ena 

bromskretsen, två för andra. Bromstryck kan med hjälp av pumpar i hydrauliska modulatorn snabbt 

genereras och på så vis uppnå ABS/TCS/ESP funktionalitet [9]. 

3.1.6 BROMSLEDNINGAR OCH BROMSSLANGAR 

Bromsledningar är fasta rör som ofta skyddas av plast för att förhindra korrosion. I hjuländen av 

bromsledningarna sitter bromsslangarna som är flexibla plaströr. Dessa är slutligen kopplade till bromsoket.  

Enligt säkerhetskrav måste hela bromskretsen, dvs bromsledningarna och bromsslangar, vara uppdelad i två 

isolerade kretsar för att säkerställa att bromskraft fortfarande kan överföras vid fel i någon av 

bromsledningarna eller bromsslangarna. De mest använda konfigurationerna är ”II” (Figur 9) och ”X” (Figur 

10) då dessa omfattar den minsta mängden material och har lägst komplexitet [9]. 

Figur 8: Huvudcylinder med central ventil [9] 
Rättigheter införskaffade; https://www.springernature.com/gp 

https://www.springernature.com/gp


16 

 

      

 

Figur 9: "II" bromsledningskonfiguration    Figur 10: "X" bromsledningskonfiguration 

Det finns ingen väsentlig skillnad mellan dessa två konfigurationer ur ett säkerhetsperspektiv vilket gör att 

valet är godtyckligt avseendes det hydrauliska bromssystemet i denna rapport. 

3.1.7  BROMSOK 

Bromsoket är där den hydrauliska kraften omvandlas till friktion mellan bromsskivan och bromsklossarna. 

För detta bromssystem har en s.k. ”floating-caliper brake” använts. Detta bromsok ses i Figur 11. 

 

Figur 11: Bromsok "Floating-caliper brake" [9] 
Rättigheter införskaffade; https://www.springernature.com/gp 

Bromsvätska pressas in via inloppsporten (6) och pressar fram kolven (7) samtidigt som den pressar bak hela 

bromsoket (2). Den yttre bromsklossen (4) rör sig med bromsoket och den inre pressas fram till följd av att 

kolven (7) rör sig. Båda bromsklossarna kommer då i kontakt med bromsskivan (1) och bromskraft 

genereras [9].  

3.2 DELSYSTEM ABS/TCS: LÅSNINGSFRIA BROMSAR OCH ANTISPINNSYSTEM 

ABS/TCS systemet utför två separata- men relaterade funktioner. ABS funktionaliteten medför optimal 

bromskraft vid inbromsning och TCS medför optimal framdrivningskraft vid acceleration.  

Komponenter som tillhör delsystemet ABS/TCS (se Figur 4) är: 

• ABS/TCS styrenhet 

• Hjulhastighetsgivare 

Utöver dessa gemensamma komponenter finns det också separata varningslampor belägna på förarpanelen, 

en för ABS samt en för TCS. Dessa lyser då någon av systemen felat och är, till följd, avstängda. 

Varningslampan är en väsentlig del av säkerhetssystemet; den lyser till följd av elektroniska fel, som 

kortslutningar och öppna kretsar eller då styrenheten signalerar att den skall börja lysa.  

https://www.springernature.com/gp
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Även detta avsnitt kommer att presentera komponenter och deras funktioner under normal drift, samt den 

teor som ligger till grund för denna assisterade bromsfunktion. 

3.2.1 TEORI 

Det är välkänt att den statiska friktionskoefficienten 𝜇𝑠 generellt är större än den kinetiska 

friktionskoefficienten 𝜇𝑘. Innebörden av detta för landbaserade fordon är mycket stor, både gällandes 

framdrivning och inbromsning.  

För bilar används glidkoefficienten 𝜆 som ett mått på andelen kinetisk friktion. Denna beräknas med 

ekvation 3, där 𝑣𝑙är fordonets hastighet och 𝑣𝑟är hjulens radiella hastighet [9]. Vid 𝜆 = 100% roterar alltså 

inte hjulen, men fordonet har en nollskild hastighet; all friktion mellan väglag och hjul är kinetisk. 

𝜆 =  
𝑣𝑙 − 𝑣𝑟

𝑣𝑙
 (3) 

Den effektiva friktionskoefficienten mellan väglag och hjul beror alltså på glidkoefficienten vilket leder till 

den så kallade ”mu-slip” kurvan sedd i Figur 12. Kurvan i fråga är för ett godtyckligt väglag och illustreras 

endast i beskrivande syfte.  

 

Figur 12: "My-slip" kurvan 

Principen bakom ABS/TCS funktionalitet följer att friktionskoefficienten når ett maximum 

(i detta fall vid 𝜆 ≈ 0,4) och efter detta maximum avtar den och friktionen mellan väglag och däck blir 

således bristfällig. 

3.2.2 ABS UNDER DRIFT 

ABS styrsystemet reglerar glidkoefficienten under inbromsning, för att hålla den inom den optimala 

regionen där friktionskoefficienten är som störts. Detta görs med en elektronisk styrenhet och 

hjulhastighetsgivare monterade på hjulen. I praktiken görs detta genom att bromsarna mycket snabbt 

”öppnar och stänger” [9]. 

3.2.3 TCS UNDER DRIFT 

Antispinnsystemet (TCS) fungerar enligt samma princip som ABS men tillämpas vid kraftig acceleration då 

den radiella hjulhastigheten är större än fordonets hastighet. När glidkoefficienten överskrider dess optimala 

värde ingriper TCS genom att antingen applicera bromsar eller sänka motorvridmomentet på hjulen. Detta 

görs med samma komponenter som för ABS, dvs med en styrenhet (gemensam för båda systemen) och med 

hjulhastighetsgivare. 
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3.2.4 ELEKTRONISK STYRENHET (ECU) 

Den elektroniska styrenheten (Electronic Control Unit) är dit signaler från hjulhastighetsgivare skickas och 

där de behandlas. När styrenheten uppfattar att ingripande av ABS/TCS behövs skickas signaler till lämpliga 

system. Ett förenklat blockschema av en typisk styrenhet visas i Figur 13.  

Styrenheten uppfattar fel som kan uppstå i t.ex. hjulhastighetsgivare (se avsnitt 3.2.6) eller öppna 

kretsar/kortslutningar (se avsnitt 3.2.5) och kan stänga av ABS/TCS funktionalitet om så är fallet. Den är 

också utrustad med en övervakningsenhet, även kallad watchdog, som uppfattar diverse interna fel i 

styrenheten, som programmeringsfel i ROM-enheten eller komponentfel i mikroprocessorn.   

Styrenheten som valts för analysen i denna rapport är också utrustad med ytterligare en mikroprocessor som 

kör identisk mjukvara som den primära. Detta görs vanligen också i praktiken för att öka redundansen– och 

således också säkerheten i systemet [11].    

Ur säkerhetsanalytiskt perspektiv är watchdog’en och CANbussen av störst intresse. Därför redovisas endast 

dessa två komponenter och hänvisning görs till referens [12] för ytterligare insikt i övriga komponenter. 

 

3.2.4.1 ECU ÖVERVAKNINGSENHET (WATCHDOG) 

En watchdog är en elektronisk timer som periodiskt startas om. Denna omstartssignal (kallad för en spark) 

ges typiskt av CPU’n och är inprogrammerad i dess mjukvara. Om av någon anledning watchdog’en inte blir 

sparkad skickas antingen en omstarts- eller avstängningssignal till systemet av watchdog’en [13]. Dessa kan 

vara till följd av både elektroniska fel som öppna kretsar eller kortslutningar, men också mjukvarukraschar 

och felprogrammering.  

Avseendes watchdog’en i systemet som analyserats i denna rapport gäller att den kan kräva omstart- och 

avstängning av ABS/TCS funktionalitet som sedan leder till att lämplig lampa på förarpanelen börjar lysa, 

för att varna föraren om förlusten av assisterad bromsfunktionalitet.   

3.2.5 CANBUS 

CANbusen är bus-typen som i huvudsak används i elektroniska styrenheter för fordonsapplikation. 

CANbusen har ett antal olika felavkänningsfunktioner: Cyclic redundancy check, frame check, ACK check, 

monitoring och bit stuffing [12]. CANbusen kan uppfatta elektroniska fel som öppen krets eller kortslutning 

och kan även hantera dessa när den väl uppfattat dem. Genom att avbryta felaktiga signaler kan CANbusen 

förhindra andra system från att vidta felaktiga åtgärder [12].

Mikroprocessor 

(CPU) 

Övervakningsenhet 

(Watchdog) 

Random access 

memory (RAM) 
Programminne 

(ROM) Dataminne 

CANbus 

Input/output signalkontakter 

Figur 13: Förenklat blockschema av en elektronisk styrenhet för bromssystem 
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3.2.6 HJULHASTIGHETSGIVARE 

Hjulhastighetsgivarna som använts i modellen till denna rapport klassificeras som aktiva. Rent generellt 

gäller att aktiva givare utnyttjar Halleffekten för att uppnå mycket noggranna och pålitliga mätningar [12]. 

Principen bakom den aktiva hjulhastighetsgivaren är att inducera hall effekten i en ledare (kallad 

Hallmätaren) och sedan störa denna periodiskt för att kunna mäta hjulrotationen. I praktiken görs detta 

genom att exempelvis montera ett så kallat stålpulshjul som roterar med bildäcket. Pulshjulet stör det 

magnetiska fältet i hallmätaren vilket följs av variationer i spänningssignalen över mätaren [12]. 

Spänningssignalen är analog och mycket känslig för störningar, därför förses dessa givare med integrerade 

kretsar som omvandlar den analoga signalen till en digital pulsbreddsmodulerad signal (’Pulse Width 

modulated’ - PWM) innan den skickas till ABS/TCS styrenheten. Denna digitala signal förser givaren med 

självdiagnostisk funktionalitet, då signalen kan förmedla information avseendes givarens kvalitet med hjälp 

av varierande pulskvot. Alltså kan givarens integrerade krets förmedla feldiagnostik till ABS/TCS 

styrenheten som i sin tur kan stänga av assisterad bromsfunktionalitet [12]. All ABS/TCS funktionalitet 

förloras om en hjulhastighetsgivare felar. 

3.3 DELSYSTEM ESP: ELEKTRONISKT STABILITETSKONTROLL 

Den elektroniska stabilitetskontrollen (ESP) kan beskrivas som ett avancerat samarbete mellan ABS och 

TCS. Med hjälp av ett antal ytterligare givare erhålls näst intill fullständig information om fordonets rörelse. 

Denna information hanteras sedan av en avancerad styrenhet som slutligen kräver diverse ingrepp från 

ABS/TCS för att upprätthålla fordonets stabilitet under extrema manövrar. 

ESP systemet som analyserats i denna rapport omfattar följande komponenter (se Figur 4): 

• Styrenhet: ESP 

• Vinkelsensor (Ratt) 

• Girsensor 

• Tväraccelerationsgivare 

• Bromstrycksgivare 

Systemet är också försett med en varningslampa som slås på då ESP funktionalitet är avstängd till följd av 

fel. Denna lampa lyser även då ABS eller TCS felar eftersom ESP funktionaliteten är beroende av ABS/TCS 

för att kunna ingripa. ESP varningslampan fungerar enligt samma princip som den för ABS/TCS. 

Detta avsnitt avser att beskriva ovan nämnda komponenter och deras funktioner under drift, med styrenheten 

som undantag då denna är separat- men identiskt med den för ABS/TCS (se avsnitt 3.2.4 Elektronisk 

styrenhet (ECU)). 

3.3.1 ESP UNDER DRIFT 

Vid extrema manövrar som krökningar vid hög hastighet kan bilar bli näst intill okontrollerbara. Laterala 

kraften FL och transversella kraften FT styrs till stor del av ABS/TCS systemen, men då girmomentet My är 

för stort (överstyrning) eller för litet (understyrning) ingriper ESP för att styra denna.   

 

Figur 14: Frikroppsdiagram  

FT 

FL 

MY 
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Med hjälp av lämpliga sensorer kan ESP systemet uppfatta vad förarens avsikt är och jämföra den med 

fordonets beteende. Om systemet uppfattar att föraren förlorat kontroll över fordonet ingriper den genom att 

skicka lämpliga manövrar till ABS/TCS. Dessa manövrar utförs genom att bromsa eller accelerera ett- eller 

flera av hjulen för att skapa ett nettomoment för att återfå kontroll. 

3.3.2 VINKELSENSOR (RATT) 

Rattvinkelsensorn monteras mellan ratten och rattstången och mäter rotationsvinkeln för ratten. Denna 

sensor används av ESP systemet för att beräkna fordonets avvikelse från den avsedda banan. Vinkelsensorn 

är också försedd med självdiagnostik som uppfattar om den är feljusterad eller om något slags 

komponentsfel har inträffat. Den är dessutom direkt kopplad till CANbusen i styrenheten vilket innebär att 

kortslutningsfel/öppen krets kan uppfattas [11]. All ESP funktionalitet stängs av om vinkelsensorn felar. 

3.3.3 GIRSENSOR 

Girsensorn mäter fordonets girmomentet (MY i Figur 14). Girsensorn som används i detta system fungerar 

enligt gyroskopens princip [11]. All ESP funktionalitet stängs av om girsensorn felar.  

3.3.4 TVÄRACCELERATIONSGIVARE 

Tväraccelerationsgivaren mäter fordonets laterala rörelse utifrån Halleffekten likt hjulhastighetsgivaren (se 

avsnitt 3.2.6).  

När fordonet utsätts för tväracceleration (FT i Figur 14) oscillerar fjädern (se Figur 15) och det totala 

magnetfältet sjunker, vilket vidare sänker spänningen över hallmätaren [11]. Avseendes systemdesignen i 

denna rapport finns det ingen feldiagnostik i tväraccelerationsgivaren, men den antas vara kopplad till 

CANbusen i styrenheten som kan uppfatta öppen krets/kortslutning samt att CPU kan uppfatta om givaren 

ger osannolika utslag. All ESP funktionalitet stängs av om tväraccelerationsgivaren felar. 

 

Figur 15: Tväraccelerationsgivare 

3.3.5  BROMSTRYCKSGIVARE 

Bromstrycksgivaren installeras i hydrauliska pumpenheten och mäter det momentana bromstrycket som 

används till att beräkna bromskraften. Givaren är uppdelad i två kammare, separerade av en diafragma som 

böjs när ena kammaren trycksätts. Resistorer med variabla motstånd beroende på diafragmans böjning 

varierar spänningen och på så vis mäts bromstrycket [12]. Givarna uppfattar elektriska fel som öppen 

krets/kortslutning samt komponentfel. Fel som uppfattas av styrenheten leder till avstängning av all ESP 

funktionalitet, då bromskraften - och därav transversella krafter- inte kan beräknas [11].

Fjäder (3) 

Hallmätare (1) 

Permanentmagnet 
(2) 
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4 METODUTVECKLING 

Den traditionella LOPA metodiken är, trots dess mångsidighet, ett långt steg bort från PSA’ns kvantitativa 

metoder. Detta arbete har därför utvecklat och undersökt två alternativa tillvägagångssätt, dessa har utgått 

från den traditionella metodikens uppenbara begränsningar, främst gällandes kategoriseringen av IPL’er för 

att försöka minska klyftan mellan LOPA och PSA. De tre kriterierna (se avsnitt 1.3.1) begränsar skyddslager 

som kan inkluderas i analysen avsevärt. Beroenden mellan komponenter är en betydande del av en PSA. Att 

LOPA-metodiken inte inkluderar skyddslager med beroenden begränsar metodikens tillämpningsområden 

avsevärt. 

4.1 MARKOVLOPA (MLOPA) 

MarkovLOPA-metodiken baseras på principen för Markovkedjor. Markovkedjor kan beskrivas som en serie 

tillstånd som tillsammans utgör en stokastisk modell. Denna rapport kommer endast att redovisa den 

relevanta teorin för utvecklingen av detta tillvägagångssätt, då den fullständiga teorin för Markovkedjor är 

mycket omfattande. Utöver detta redovisa hur detta tillvägagångssätt skiljer sig från den traditionella 

metodiken.   

4.1.1 TEORI 

Ett tillstånd i en Markovkedja innehåller information avseendes sannolikheten att systemet övergår till ett 

nytt tillstånd eller ej i nästa tidssteg. Ett tillstånd beskrivs enligt: 

𝐸𝑖 = [𝑝𝑖1 𝑝𝑖2 𝑝𝑖3 𝑝𝑖4 … 𝑝𝑖𝑛] 

Där 𝑝𝑖𝑛 beskriver övergångssannolikheten ”från tillstånd i till tillstånd n”. Om 𝑖 = 𝑛 gäller ”från tillstånd i 

till i”, dvs att systemet stannar i tillståndet.  Vidare gäller också att n är det totala antalet tillstånd i systemet.  

För en godtycklig Markovkedja med n tillstånd gäller följande övergångssannolikheter för tillstånden: 

𝐸1 = [𝑝11 𝑝12 𝑝13 … 𝑝1𝑛] 

𝐸2 = [𝑝21 𝑝22 𝑝23 … 𝑝2𝑛] 

𝐸3 = [𝑝31 𝑝32 𝑝33 … 𝑝3𝑛] 

. 

. 

𝐸𝑛 = [𝑝𝑛1 𝑝𝑛2 𝑝𝑛3 … 𝑝𝑛𝑛] 

Sammanställningen av dessa till en enskild matris kallas för tillståndsmatrisen för Markovkedjan och 

betecknas T 

𝑇 =  

[
 
 
 
 
 
 
𝑝11 𝑝12 𝑝13 … 𝑝1𝑛

𝑝21 𝑝22 𝑝23 … 𝑝2𝑛

𝑝31 𝑝32 𝑝33 … 𝑝3𝑛

.

.

.
𝑝𝑛1 𝑝𝑛2 𝑝𝑛3 … 𝑝𝑛𝑛]

 
 
 
 
 
 

 

Tillståndsmatrisen T ger fullständig information avseendes systemets övergångssannolikheter givet att 

systemet befinner sig i ett visst tillstånd. Vidare gäller också för en tidshomogen Markovkedja i diskret tid 

att övergångssannolikheterna inte ändras med tid [14]. 

Ett tillstånd där övergångssannolikheten 𝑝𝑛𝑛 = 1 kallas för ett absorberande tillstånd. Om ett- eller flera av 

dessa tillstånd existerar i en Markovkedja där övriga tillstånd tillåter en väg dit, kallas den för en 

absorberande Markovkedja. För en absorberande Markovkedja gäller att systemet, efter ett antal steg, 
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kommer att fastna i det absorberande tillståndet. För en absorberande Markovkedja med endast ett 

absorberande tillstånd blir sannolikheten att hamna i just det tillståndet trivialt, om de övriga tillstånden 

tillåter en väg till det absorberande tillståndet kommer systemet alltid att absorberas i just det tillståndet. 

Frågeställningen blir emellertid mer intressant och användbar om det finns mer än ett absorberande tillstånd 

i Markovkedjan. En Markovkedja med exempelvis två absorberande tillstånd, och två icke-absorberande 

tillstånd med tillståndsmatrisen: 

𝑇 = [

𝑝11 𝑝12 𝑝13 𝑝14

𝑝21 𝑝22 𝑝23 𝑝24

0    0    1    0
 0    0    0    1

] 

Kommer antingen att absorberas i tillstånd 𝐸3 (rad 3) eller 𝐸4 (rad 4). För att beräkna 

sannolikhetsfördelningen för systemets absorption i ett av dessa två tillstånd måste de absorberande 

tillstånden först placeras längst ner i övergångsmatrisen som sedan delas upp i fyra delar enligt: 

𝑇 =  [
𝑄 𝑅
0 𝐼𝑠

] 

På detta sätt innehåller nu delmatrisen 𝑄 övergångssannolikheterna för de icke-absorberande tillstånden till 

de icke-absorberande tillstånden. Delmatris 𝑅 innehåller övergångssannolikheterna från icke-absorberande 

tillstånd till absorberande tillstånd och 𝐼𝑠 är 𝑛 × 𝑛 enhetsmatrisen där n är antalet absorberande tillstånd. 

Utifrån dessa delmatriser kan den fundamentala matrisen för Markovkedjan beräknas enligt ekvation 4 [15]. 

𝑁 = (𝐼𝑠 − 𝑄)−1 (4) 

När den fundamentala matrisen sedan multipliceras med delmatrisen R fås den s.k. ”M-matrisen” som 

innehåller information avseendes sannolikhetsfördelningen för systemets absorberande tillstånd beroende på 

startfördelningen (Tillståndet som systemet börjar i). Dessa sannolikheter kallas för 

absorptionssannolikheter och beräknas med ekvation 5 [15]. 

𝑀 = 𝑁 × 𝑅 (5) 

4.1.2 METODIKEN 

MarkovLOPA-metodiken särskiljer sig framförallt avseendes steg 4 och 5 i den metodik som beskrevs i 

avsnitten 2.5 och 2.4. Övriga steg kan väsentligen utföras på samma sätt. 

4.1.2.1 IDENTIFIERING AV IPL I MARKOVLOPA 

Tillstånden i en Markovkedja innehåller mycket information och kan därför modellera ett system mycket 

”verkligare” än vad den traditionella LOPA-metodiken kan. För denna tillämpning har varje skyddslager 

setts som ett tillstånd i övergångsmatrisen och har fler parametrar än endast dess felsannolikhet (PFD) som i 

den traditionella metodiken. Tillstånden kan exempelvis leda till fler än ett tillstånd senare i sekvensen, de 

kan leda tillbaka till tidigare tillstånd osv. Detta innebär att de två traditionella kriterierna ”effektiv” och 

”oberoende” nu kan bortses ifrån då skyddslagrens dynamik kan tas i åtanke och modelleras, snarare än att 

förkastas till följd av för hög komplexitet. Exempelvis kan ytterligare tillstånd ställas upp för att inkludera 

grupper av komponenter med beroenden mellan dem. 

4.1.2.2 BESTÄMMANDE AV SCENARIOFREKVENS I MARKOVLOPA 

Scenariofrekvenser i den traditionella metodiken är, enligt ekvation 1, sannolikheten för att konsekvensen 

inträffar. Inom MarkovLOPA härleds denna sannolikhet ur lämpliga element i M-matrisen. Om 

Markovkedjans startfördelning är belägen på första raden i övergångsmatrisen kommer sannolikheten att 

Markovkedjan absorberas, givet startfördelningen, vara belägen på första raden i M-matrisen. 
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4.2 RBDLOPA 

RBDLOPA har baserats på principen för tillförlitlighetsbockdiagrammet. Givet en inledande händelse följs 

blockdiagrammet till blocket där konsekvensen har undvikits. Vad gäller RBDLOPA har detta koncept 

omvänts; givet en inledande händelse, följs blockdiagrammet till konsekvensen, givet att samtliga grenar 

som leder dit felar. 

Detta avsnitt, likt avsnitt 4.1, kommer att presentera teorin och skillnaden mellan RBDLOPA och den 

traditionella metodiken. 

4.2.1 TEORI 

Tillförlitlighetsdiagram (RBD) är ett schematiskt tillvägagångssätt för att beräkna ett systems tillförlitlighet. 

Blocken i diagrammen representerar system eller komponenter och för att undvika en konsekvens måste 

blockdiagrammet alltid ha minst en väg till sista blocket (block 4 i Figur 16).  

 

Figur 16: Seriekopplat tillförlitlighetsblockdiagram 

För ett seriekopplat RBD som i Figur 16 beräknas systemets tillförlitlighet genom att multiplicera 

tillförlitligheten för de individuella komponenterna/säkerhetssystemen. Eftersom komponenterna är 

seriekopplade är det enda sättet att undvika en konsekvens att samtliga system fungerar. 

Om ett system utrustas med redundans, dvs 2 eller fler komponenter som uppfyller samma funktion, 

konstrueras RBD’n med parallella grenar där redundansen finns. Yta A i Figur 17 är ett exempel på detta, 

där block 2- och 3 utför samma funktion och måste simultant fela för att konsekvensen skall kunna inträffa. 

Detta är synonymt med att konsekvensen kan undvikas om endast en av dessa komponenter fungerar. 

 

Figur 17: Tillförlitlighetsblockdiagram med parallella grenar 

Tillförlitligheten för yta A är alltså unionen mellan komponent 2- och 3 och om dessa inte är oberoende, dvs 

då utfallsrummen överlappar varandra, görs denna unionsberäkning enligt ekvation 6 [16]. 

𝑃(𝐴 ∪ 𝐵) = 𝑃(𝐴) + 𝑃(𝐵) − 𝑃(𝐴 ∩ 𝐵) (6) 

 

Ekvation 6 är endast sann för unionen mellan just två utfallsrum, om antalet ökas till tre, gäller ekvation 7 

[16] och om det ytterligare ökas till fyra gäller ekvation 8 [16]. 

𝑃(𝐴 ∪ 𝐵 ∪ 𝐶) = 𝑃(𝐴) + 𝑃(𝐵) + 𝑃(𝐶) − 𝑃(𝐴 ∩ 𝐵)
− 𝑃(𝐴 ∩ 𝐶) − 𝑃(𝐵 ∩ 𝐶) + 𝑃(𝐴
∩ 𝐵 ∩ 𝐶) 

(7) 

  
𝑃(𝐴 ∪ 𝐵 ∪ 𝐶 ∪ 𝐷) = P(A) +P(B) +P(C) +P(D)

− P(A ∩  B) −P(A ∩  C)
−P(A ∩  D) −P(B ∩  C)
−P(B ∩  D) −P(C ∩  D)
+P(A ∩  B ∩  C) +P(A ∩  B ∩  D)
+P(A ∩  C ∩  D) +P(B ∩  C ∩  D)
−P(A ∩  B ∩  C ∩  D) 

(8) 

1 2 3           4 

A 

1 

3 

2 

4           5 
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Det finns alltså inte en entydig ekvation för att beräkna unionen av utfallsrum, de följer snarare en algoritm. 

Först summeras alla utfallsrum, sedan subtraheras snitten mellan de särskilda paren, sedan adderas snitten 

för alla trippelhändelser och slutligen subtraheras snittet för alla fyrtalshändelser. Denna algoritm repeteras 

fram tills att snittet som subtraheras innehåller samma antal händelser som unionen som avses beräknas.  

Den beräknade tillförlitlighet kan sedan ansättas på ett individuellt block som representerar just unionen av 

de parallella grenarna vilket leder, i fallet för systemet i Figur 17, till omskrivningen enligt Figur 18. 

 

Figur 18: Tillförlitlighetsblockdiagram med sammansatt parallell gren 

När samtliga parallella grenar i RBD’n skrivits om så att diagrammet är en rent seriekopplad RBD, beräknas 

tillförlitligheten genom enkel multiplikation av samtliga block. 

4.2.2 METODIKEN 

Den största skillnaden mellan RBDLOPA och den traditionella metodiken är införandet av 

unionsberäkningar. RBDLOPA är alltså närmare besläktad med den traditionella metodiken än vad 

MarkovLOPA är. Grundlogiken bakom tillförlitlighetsblockdiagrammet har i RBDLOPA omvänts, där 

felfrekvenser/PFD ansätts i stället för tillförlitlighetsdata vilket innebär att den slutgiltiga sannolikheten som 

beräknas avser den för konsekvensen. Vidare innebär också införandet av unionsberäkningar beroenden nu 

kan beräknas. Likt MarkovLOPA påverkas steg 4 och 5 mest av det alternativa tillvägagångssättet, 

resterande steg kan väsentligen utföras på liknande sätt som i den traditionella metodiken. 

4.2.2.1 IDENTIFIERING AV IPL I RBDLOPA 

Skyddslagren i RBDLOPA måste fortfarande uppfylla villkoret ”effektiv” då analyserna fortfarande sker 

”linjärt framåt”, dvs systemdynamik där det finns skyddssystem för nödkomponenter inte kan inkluderas. 

Dock kan beroenden modelleras i de parallella grenarna och således kan villkoret ”oberoende” bortses från.   

4.2.2.2 BESTÄMMANDE AV SCENARIOFREKVENSER I RBDLOPA 

Scenariofrekvenser beräknas genom att först identifiera samtliga redundanssystem och beroenden för att 

konstruera ett blockdiagram utifrån detta. Unionsberäkningar avseendes de parallella grenarna i 

blockdiagrammet görs så att ett linjärt blockdiagram erhålls vilket slutligen tillåter enkel multiplikation av 

samtliga sannolikheter i blockdiagrammet.

1 2 U 3 4

  

          5 
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5  ANALYS AV ETT KONVENTIONELLT HYDRAULISKT BROMSSYSTEM 

Den traditionella- samt de alternativa LOPA-metodikerna har använts för att analysera det konventionella 

hydrauliska bromssystemet. För att kunna utföra dessa analyser behövdes dock en kvalitativ analys som 

utgångspunkt. I detta syfte utfördes först en FMEA som utgångspunkt.  

I detta avsnitt presenteras metoden, där tillvägagångssättet för FMEA’n och varje steg i LOPA-metodiken 

redogörs för. Efter detta presenteras resultaten där beräknade värden, relevanta grafer och jämförelser med 

uppställda toleranser presenteras samt resultaten för en utförd känslighetsanalys redogörs för. 

5.1 METOD 

Detta avsnitt kommer att redovisa för analysens tillvägagånssätt, antaganden och avgänsningar. Då den 

utförda FMEA’n är fristående från LOPA’n presenteras också metodiken för denna. Dessutom kommer 

varje steg i LOPA’n presenteras individuellt. 

5.1.1 FMEA 

För att utföra en FMEA på det konventionella bromssystemet sammanställdes alla de komponenter som 

valdes under systemdesignen. Till en början användes en tidigare utförd HAZOP av NHTSA [17] för att 

identifiera felmoder och konsekvenser. Denna analys visade sig emellertid vara för översiktlig för detta 

arbetes ändamål och förkastades till följd av detta. 

Eftersom komponenter kategoriserats enligt mekaniska-, ABS/TCS- eller ESP systemet, analyserades de 

också i enlighet med detta. Genom att först skapa en lista för alla komponenter i varje delsystem och sedan 

identifiera deras felmoder, säkerhetslager och konskvenser, kunde en tillräckligt omfattande analys uppnås. 

Tabell 4: Utdrag av FMEA (ABS/TCS) är ett utdrag ur den slutgiltiga FMEA’n som sammanställdes. 

En avgränsning av FMEA’n krävdes, i den mening att komponentfel som kunde leda till både obefogad- 

eller uteslutet ingripande av ABS/TCS eller ESP definierades just på detta sätt. Ett exempel är konsekvensen 

för LOPA-ID: 2.1 i Tabell 4, där en felande hjulhastighetsgivare kan leda till både obefogad- eller uteslutet 

ingripande av ABS/TCS systemet. Ett obefogad ingripande av ett elektroniskt bromssystem skulle möjligen 

kunna leda till en mer allvarlig konsekvens jämfört med dess uteslutna ingripande och avgränsningen 

gjordes med detta i åtanke. Men eftersom utförandet av en FMEA inte var huvudsyftet med detta arbete var 

denna avgränsning nödvändig. 

5.1.2 STEG 1: UPPSKATTNING AV RISK OCH ALLVAR 

Utifrån de identifierade konsekvenserna i den utförda FMEA’n, kunde LOPA-konsekvenserna definieras. 

 Obemärkt förlust av mekanisk/hydraulisk bromssystem 

 Obemärkt förlust av ESP funktionalitet 

 Obemärkt förlust av ABS/TCS funktionalitet 

Nämnvärt är att förlusten av ABS/TCS/ESP funktionalitet innebär det obefogade- eller uteslutna ingripandet 

av systemet. Dessutom gjordes också antagandet att den obemärkta förlusten av ett av dessa system är 

mycket mer allvarlig än den bemärkta, delvis då föraren kommer att köra mindre riskfyllt men också för att 

föraren kommer söka service och således minska sin risk för olycka. Denna konsekvensdefinition tillåter 

också inkluderandet av varningslampor som skyddslager i MarkovLOPA då konsekvenserna kan nås även 

då felen uppfattas av eventuella säkerhetssystem och avstängning av systemen sker.
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Tabell 4: Utdrag av FMEA (ABS/TCS) 

LOPA-

ID 

Komponent och 

felmod 
Skyddslager Sluttillstånd/konsekvens 

2.1 

en hjulhastighetsgivarna 

felar på grund av smuts 

eller annan förvrängning 

av hall-effekten: 

oregelbunden/felaktigt 

utsignal till ABS/TCS 

modul 

 

ABS/TCS styrenhet får rätt information från givarens IC (via 

PWM signal) och bedömmer att sensorn felar vilket leder till 
att ABS/TCS/TCS funktion stängs av (ESP stängs också av 

till följd av detta) 

 

Obefogat/uteslutet 

ingripande av ABS/TCS 

system 

 

2.2 

En hjulhastighetsgivare 

felar till följd av 

elektronisk fel: 

Obefogad signal till 

ABS/TCS modul 

 

1.ABS/TCS/TCS styrenhet erhåller  PWM signal, uppfattar att 

denna är felaktig och stänger av ABS/TCS 

 
2. Watchdog uppfattar att ABS/TCS CPU felar och skickar 

omstartskommando som utförs av CPU'n vilket sedan leder till 

att den uppfattar den felande sensorn vilket leder till att 
ABS/TCS funktionalitet stängs av 

 

3. Watchdog uppfattar att omstart av CPU inte åtgärdat felet, 
all assisterad bromsfunktionalitet stängs av 

 

 
 

Obefogat/uteslutet 

ingripande av ABS/TCS 

system 

 

2.3 

En hjulhastighetsgivare 

felar till följd av 

mekaniskt fel: Utesluten 

eller oregelbunden 

utsignal 

 

1.ABS/TCS styrenhet erhåller felaktig PWM signal, uppfattar 

att denna är felaktig och stänger av ABS/TCS/TCS och ESP 
funktioner 

 

2.Watchdog uppfattar att ABS/TCS CPU felar och skickar 
omstartskommando som utförs av CPU'n 

 

3.Watchdog uppfattar att omstart av CPU inte åtgärdat felet, 
all assisterad assisterad bromsfunktionalitet stängs av 

 

Obefogat/uteslutet 

ingripande av ABS/TCS 

system 

 

2.4 

Mjukvarufel i CPU 

ABS/TCS modul: 

Obefogad utsignal till 

bromsmodulator 

 

1.Watchdog i ABS/TCS styrenhet uppfattar att CPU'n felar 

och kräver omstart av systemet 
 

2.Watchdog i ABS/TCS styrenhet uppfattar att omstart har 

gjorts men att felet ej åtgärdats, primär CPU tas ur drift 
 

3.Sekundär CPU finns tillgänglig 

 

Obefogat/uteslutet 

ingripande av ABS/TCS 

system 

 

2.5 

Hårdvarufel i ABS/TCS 

styrmodul: Obefogad 

eller utesluten utsignal 

till bromsmodulator 

 

Watchdog i ABS/TCS styrenhet uppfattar felet och kräver 
avstängning av ABS/TCS funktionalitet 

 

Obefogat/uteslutet 

ingripande av ABS/TCS 

system 

 

2.6 

Hårdvarufel i I/O 

koppling CPU ABS/TCS 

styrmodul: Utesluten 

utsignal till 

bromsmodulator 

 

1.Watchdog i ABS/TCS styrenhet uppfattar att CPU'n felar 
och kräver omstart av systemet 

 

2.Watchdog i ABS/TCS styrenhet uppfattar att omstart har 
gjorts men att felet ej åtgärdats, primär CPU tas ur drift 

 
3.Sekundär CPU finns tillgänglig 

 

Obefogat/uteslutet 

ingripande av ABS/TCS 

system 
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5.1.3 STEG 2: UTVECKLA SCENARION 

Steg 2 i analysen utfördes i enlighet med den traditionella metodiken. Utifrån resultaten från den utförda 

FMEA’n, valdes 10 stycken scenarion ut för vidare analys. Valen gjordes med avseende på den inledande 

händelsen och antal skyddslager relaterade till denna. Att just antal skyddslager var en parameter som 

vägledde valet av scenarion är inte det konventionella tillvägagångssättet, men en analys av scenarion med 

fler skyddslager tillåter en mer grundlig analys av de alternativa LOPA-metodikerna. I detta skedet av 

analysen har skyddslagren inte identifierats som IPL’er, detta sker i steg 4 av analysen. De fullständigt 

utvecklade scenarierna, där IPL’er ställts, upp hittas i Appendix E till Appendix G. 

5.1.4 STEG 3: IDENTIFIERA INLEDANDE HÄNDELSEFREKVENSER 

För att identifiera inledande händelsefrekvenser användes riktvärden för tillförlitlighet i fordonssystem [18]. 

Eftersom dessa riktvärden är generella, och inte direkt anpassade till händelsefrekvenserna gjordes en 

avvägning där de mest lämpliga värdena tilldelades till de inledande händelserna. Avrundningar av dessa 

värden gjordes också, till närmsta tiondel då endast magnituden av resultaten är av intresse.   

5.1.5 STEG 4: IDENTIFIERADE KOPPLADE IPL’ER TILL SCENARION 

Då samtliga metodiker förhåller sig olika till detta steg i analysen, utfördes de separat. Likt Steg 3 dock, 

användes riktvärden för att uppskatta PFD - värden för IPL’er. Dessa värden avrundades också, likt steg 3 i 

analysen. Gällandes de scenariona som behandlar det mekaniska/hydrauliska systemet, antogs värden 

likgiltiga till de för de elektroniska systemen. Detta är ett konservativt antagande som gjordes i brist på 

pålitlig data, men anses rimlig då de mekaniska komponenterna kan påstås ha högre tillförlitlighet än de 

elektroniska komponenterna. Nämnvärt är också att kriteriet ”granskningsbar” bortsågs ifrån för samtliga 

metodiker, ty detta kriterium hade inneburit att inga skyddslager hade tillgodosetts som IPL’er då 

fordonssystem sällan granskas, utöver rutinundersökningar under besiktningar. Hade detta övervägande inte 

gjorts, hade en mycket översiktlig analys erhållits, där inledande händelsefrekvenser varit ekvivalent med 

konsekvensfrekvensen för samtliga scenarion. 

Nedan följer hur steg 4 i analysen utfördes för metodikerna.  

5.1.5.1 LOPA 

För den traditionella metodiken uppfylldes samtliga kriterier för IPL’er, som beskrivits i avsnitt 2. För en 

djupare insyn i de identifierade IPL’erna, se Appendix D. 

5.1.5.2 MARKOVLOPA 

Eftersom MarkovLOPA tillåter en bredare definition av IPL’er ansågs väsentligen alla individuella 

skyddslager som IPL’er. Detta innebär att funktioner och system som åtgärdar felande skyddslager också 

ansattes som IPL’er. Likaså ansattes skyddslager med beroenden mellan dem som individuella IPL’er. Se 

Appendix F för samtliga scenarion som analyserades med MarkovLOPA 

5.1.5.3 RBDLOPA 

Gällandes RBDLOPA är tilldelningen av IPL’er aningen stängare. Komponenter och funktioner som inte 

uppfyllde kravet för effektivitet sammansattes till säkerhetssystem och betraktades som individuella IPL’er. 

Om dock beroenden identifierades mellan flera system kunde de fortfarande tillgodoses som separata IPL’er 

då metodiken tillåter beroenden mellan IPL’er. Se Appendix G för samtliga scenarion som analyserade med 

RBDLOPA 

5.1.6 STEG 5: BESTÄM SCENARIOFREKVENSER 

Likt föregående steg i analysen, skiljer sig utförandet av detta steg åt för metodikerna och presenteras därför 

i separata avsnitt. 
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5.1.6.1  LOPA 

Gällandes LOPA användes ekvation 1 för att beräkna scenariofrekvenser. Eftersom bromssystemet skyddas 

av en enskild IPL, som avser felande ECU, ansattes värdet 5x10-3 /10 år för samtliga IPL’er, med scenario 3 

samt 4 som undantag. IPL’erna för dessa scenarion tilldelades PFD-värdet 10-6 /10 år enligt 

tillförlitlighetsdata för fel av diskret komponent [18]. 

Eftersom de inledande händelserna emellertid skilde sig, tilldelades dessa olika frekvenser i enlighet med 

lämpliga riktvärden, dessa presenteras i  Tabell 5. 

Tabell 5: Inledande händelsefrekvenser för LOPA 

INLEDANDE 

HÄNDELSE 

FÖR 

LOPA-ID: 

RIKTVÄRDE 

FÖR [18]: 
PFD-VÄRDE 

1 
Diskret 

komponent 
10-6 /10 år 

1.1 
Diskret 

komponent 
10-6 /10 år 

1.2 
Sensor eller 

modul 
10-5 /10 år 

1.3 
Sensor eller 

modul 
10-5 /10 år 

2 
Sensor eller 

modul 
10-5 /10 år 

2.1 
Sensor eller 

modul 
10-5 /10 år 

2.2 
Diskret 

komponent 
10-6 /10 år 

2.3 
Diskret 

komponent 
10-6 /10 år 

3 - 10-6 /10 år 

4 - 10-6 /10 år 

 

5.1.6.2 MARKOVLOPA 

För att ställa upp Markovkedjor och utföra sannolikhetsberäkningar för absorption användes mjukvaran 

MATLAB. Först konstruerades övergångsmatriser manuellt för varje individuellt scenario. Sedan skrevs en 

funktion som separerade övergångsmatrisen enligt den uppställda teorin (se avsnitt 4.1.1) och beräknade M 

matrisen enligt ekvation 4 och ekvation 5.  Denna funktion åkallades med övergångsmatrisen som input-

argument och hade M matrisen som output-argument. Slutligen användes kommandot dtmc med 

övergångsmatriser som input-argument, för att skapa ett objekt som tillåter grafisk representation av en 

markovkedja med hjälp av kommandot graphplot. För vidare inblick i kod, se Appendix A och Appendix 

C. 

Eftersom uppställningen av övergångsmatriser, tilldelningen av felfrekvenser och beroenden var högst 

individuellt för varje scenario kommer scenariona redovisas separat. Samtliga scenarion har emellertid 3 

tillstånd gemensamt; drifttillståndet, ”konsekvens undviken” och ”konsekvens inträffar”. Samtliga scenarion 

börjar i drifttillståndet och slutar i ett av de två absorberande tillstånden ”konsekvens inträffar” eller 

”konsekvens undviken”. Vidare gäller också att varje IPL tilldelas ett tillstånd samt att beroenden också 

modelleras som tillstånd, med ett fåtal undantag. Nedan följer en beskrivning av scenarionas 

händelsesekvenser och hur dessa har modellerats i övergångsmatriserna.  
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5.1.6.2.1  LOPA-ID: 1 

Övergångsmatrisen för LOPA-ID: 1 konstruerades enligt resonemangen nedan. 

1. Drifttillståndet leder till två tillstånd: 

a) Om inledande händelsen inträffar övergår systemet till tillståndet för IPL 1 

b) Om inledande händelsen inte inträffar övergår systemet till tillståndet där konsekvensen undvikits 

 

2. Tillståndet för IPL 1 övergår till två tillstånd, till följd av tre olika orsaker: 

a) Om felmoden för IPL 1 är ett programfel/mjukvarufel kommer systemet övergå till tillståndet för 

det gemensamma felet för IPL 1 och IPL 2, kallat B. Denna felmod innebär att IPL 1 inte på något 

sätt uppfattar att systemet felat, vilket ytterligare leder till att IPL 2 inte utlöses 

b) Om IPL 1 felar till följd av hårdvarufel, exempelvis kortslutning eller öppen krets, övergår systemet 

till IPL 2. 

c) Om IPL 1 uppfyller dess funktion övergår systemet till IPL 2 

 

3. Tillståndet IPL 2 övergår till två olika tillstånd: 

a) Om IPL 2 uppfyller sin funktion, övergår systemet till tillståndet där konsekvensen undvikits 

b) Samtliga felmoder för IPL 2 leder till att, systemet övergår till tillståndet där konsekvensen inträffar 

 

4. Tillståndet för beroendet (B) övergår endast till tillståndet där konsekvensen inträffar, då funktionen 

för samtliga IPL’er för detta scenario utesluts då det gemensamma felet inträffar. 

En sammanfattning av tillståndsövergångarna presenteras i Tabell 6.  

Tabell 6: Tillståndsövergångar för LOPA-ID: 1 

PLACERING I 

T 
TILLSTÅND ÖVERGÅR TILL 

1 Drift 
IPL1 

Konsekvens 

undviken 

2 IPL1 
B 

IPL2 

3 IPL2 

Konsekvens 

undviken 
Konsekvens 

inträffar 

4 B 
Konsekvens 

inträffar 

5 
Konsekvens inträffar 

(Absorberande tillstånd) 

6 
Konsekvens undviken 

(Absorberande tillstånd) 

 

I enlighet med de presenterade resonemangen konstruerades övergångsmatrisen för detta scenario enligt: 

𝑇 =  

[
 
 
 
 
 
0 𝑎 0 0 0 𝑎′
0 0 𝑏′ 𝑏 0 0
0 0 0 0 𝑐 𝑐′

0 0 0 0 1 0
0 0 0 0 1 0
0 0 0 0 0 1 ]
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I Tabell 7 beskrivs vad parametrarna i övergångsmatrisen avser, vilka sannolikheter som tilldelades och 

vilka riktvärden som användes vid tilldelningen. 

Tabell 7: Beskrivning av variabler för LOPA-ID: 1 

 BESKRIVNING 
PFD 

[/10 ÅR] 

RIKTVÄRDE  

FÖR FEL AV 

[18]: 

𝒂 
Inledande 

händelsefrekvens 
10-6  

Diskret 

komponent 

𝒃 PFD för IPL 1 10-6  
Diskret 

komponent 

𝒄 PFD för IPL 2 10-6  
Integrerad 

krets 

 

En grafisk illustration av Markovkedjan som representerar detta scenario presenteras i Figur 19 

 

Figur 19: MarkovLOPA-ID: 1 

5.1.6.2.2 LOPA-ID: 1.1 

Övergångsmatrisen för LOPA-ID: 1.1 konstruerades enligt följande resonemang: 

1. Drifttillståndet leder till tre tillstånd: 

a) Om inledande händelsen inträffar med felmoden slitage/NVH övergår systemet till IPL 1 

b) Felmoden slitage/NVH kan leda till ett beroende fel som också påverkar IPL 1, i vilket fall systemet 

övergår till B1 

c) Om inledande händelsen inte inträffar övergår systemet till tillståndet där ingen konsekvens inträffar 

 

2. Tillståndet IPL 1 övergår till två olika tillstånd: 

a) Samtliga felmoder för IPL 2 leder till att systemet övergår till tillståndet för IPL 3 

b) Om IPL 2 uppfyller sin funktion övergår systemet till tillståndet där konsekvens undviks 

 

3. Tillståndet IPL 2 övergår till två tillstånd till följd av tre orsaker: 

a) Om felmoden för IPL 2 är ett programfel/mjukvarufel kommer systemet övergå till tillståndet för 

det gemensamma felet för IPL 2 och IPL 3, kallat B 2 (se 2a i avsnitt 5.1.6.2.1).   

b) Om IPL 2 felar till följd av hårdvarufel, exempelvis kortslutning eller öppen krets, övergår systemet 

till IPL 3 (se 2b i avsnitt 5.1.6.2.1). 

c) Om IPL 2 uppfyller dess funktion övergår systemet till IPL 2 

4. Tillståndet IPL3 övergår till två tillstånd: 

a) Om IPL 3 uppfyller sin funktion, övergår systemet till tillståndet där konsekvensen undvikits 

b) Samtliga felmoder för IPL 3 leder till att systemet övergår till tillståndet där konsekvensen inträffar 
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5. Tillståndet B1 övergår endast till tillståndet för IPL2 

  

6. Tillståndet B2 övergår endast till tillståndet där konsekvensen inträffar 

En sammanfattning presenteras i Tabell 8. 

Tabell 8: Beskrivning av tillstånd för LOPA-ID: 1.1 

PLACERING 

I T 
TILLSTÅND ÖVERGÅR TILL 

1 Drift 

IPL1 

B1 
Konsekvens 

undviken 

2 IPL1 
Konsekvens 

undviken 
IPL2 

3 IPL2 
B2 

IPL3 

4 IPL3 
Konsekvens 

undviken 
Konsekvens inträffar 

5 B1 IPL2 

6 B2 Konsekvens inträffar 

7 
Konsekvens inträffar 

(Absorberande tillstånd) 

8 
Konsekvens undviken 

(Absorberande tillstånd) 

 

I enlighet med de presenterade resonemangen ovan, konstruerades övergångsmatrisen enligt: 

𝑇 = 

[
 
 
 
 
 
 
 
0 𝑎 0 0 𝐵1 0 0 (𝑎 + 𝑐𝑐𝑓1)′

0 0 𝑏 0 0 0 0 𝑏′
0 0 0 𝑐′ 0 𝑐 0 0
0 0 0 0 0 0 𝑑 𝑑′
0 0 1 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 1 0
0 0 0 0 0 0 1 0
0 0 0 0 0 0 0 1 ]
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I Tabell 9 beskrivs vad parametrarna i övergångsmatrisen avser, vilka sannolikheter som tilldelades och 

vilka riktvärden som användes vid tilldelningen. 

Tabell 9: Beskrivning av variabler för LOPA-ID: 1.1 

 BESKRIVNING 

FELFREKVEN

S/ 

PFD 

RIKTVÄRDE 

FÖR FEL AV 

[18]: 

𝒂 
Inledande 

händelsefrekvens 
10-6 /10 år 

Diskret 

komponent 

𝒃 PFD för IPL 1 10-6 /10 år 
Diskret 

komponent 

𝒄 
Sannolikhet för 

beroende felet för 

IPL 2 och IPL 3 

10-6 /10 år 
Diskret 

komponent 

𝒅 PFD för IPL 2 10-6 /10 år 
Integrerad 

krets 

𝑩𝟏 
Sannolikhet för 

beroende felet för 

IH och IPL 1 

5% av 𝑎 - 

 

En grafisk illustration av Markovkedjan som representerar detta scenario presenteras i Figur 20 

 

Figur 20: MarkovLOPA-ID: 1.1 

5.1.6.2.3 LOPA-ID: 1.2 

Övergångsmatrisen för LOPA-ID: 1.2 konstruerades enligt följande resonemang: 

1. Drifttillståndet leder till två olika tillstånd: 

a) Om inledande händelsen inträffar övergår systemet till tillståndet för IPL 1 

b) Om inledande händelsen inte inträffar övergår systemet till tillståndet då ingen konsekvens inträffar 

 

2. Tillståndet IPL1 leder till två olika tillstånd: 

a) Om IPL 1 uppfyller dess funktion övergår systemet till tillståndet för IPL 2 

b) Om IPL1 felar övergår systemet till tillståndet där konsekvensen inträffar 

 

3. Tillståndet IPL 2 leder till två olika tillstånd: 

a) Om IPL 2 uppfyller sin funktion övergår systemet till tillståndet där konsekvens undviks 

b) Om IPL 2 felar vilket innebär att varningslampan inte börjar lysa, övergår systemet till tillståndet 

där konsekvens inträffa
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En sammanfattning av detta presenteras i Tabell 10 

Tabell 10: Sammanfattning av tillstånd för LOPA-ID: 1.2 

PLACERING 

I T 
TILLSTÅND ÖVERGÅR TILL 

1 Drift 
IPL1 

Konsekvens 

undviken 

2 IPL1 
Konsekvens inträffar 

IPL2 

3 IPL2 
Konsekvens inträffar 

Konsekvens undviks 

4 
Konsekvens inträffar 

(Absorberande tillstånd) 

5 
Konsekvens undviken 

(Absorberande tillstånd) 

 

I enlighet med de presenterade resonemangen ovan konstruerades övergångsmatrisen för detta scenario 

enligt: 

𝑇 =  

[
 
 
 
 
0 𝑎 0 0 𝑎′

0 0 𝑏′ 𝑏 0
0 0 0 𝑐 𝑐′

0 0 0 1 0
0 0 0 0 1 ]

 
 
 
 

 

I Tabell 11 beskrivs vad parametrarna i övergångsmatrisen avser, vilka sannolikheter som tilldelades och 

vilka riktvärden som användes vid tilldelningen. 

Tabell 11: Beskrivning av variabler för LOPA-ID: 1.2 

 BESKRIVNING 
SANNOLIKHET 

/FELFREKVENS 

RIKTVÄRDE 

FÖR [18]: 

𝒂 
Inledande 

händelsefrekvens 
10-5 /10 år 

Moduler/ 

sensorer 

𝒃 PFD för IPL 1 10-6 /10 år 
Diskret 

komponent 

𝒄 PFD för IPL 2 10-6 /10 år 
Integrerad 

krets 

 

En grafisk illustration av Markovkedjan som representerar detta scenario presenteras i Figur 21 

 

Figur 21: MarkovLOPA-ID: 1.2 
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5.1.6.2.4 LOPA-ID: 1.3 

Detta scenario är metodiskt identiskt med MarkovLOPA-ID: 1.2 (se avsnitt 5.1.6.2.3) och presenteras därför 

inte. Dessa scenarion skiljer sig endast gällandes den inledande händelsen. 

5.1.6.2.5 LOPA-ID: 2 

Övergångsmatrisen för LOPA-ID: 2 konstruerades enligt följande resonemang: 

1. Drifttillståndet övergår till två tillstånd: 

a) Om inledande händelsen inträffar övergår systemet till tillståndet för IPL 1 

b) Om inledande händelsen inte inträffar övergår systemet till tillståndet där ingen konsekvens inträffar 

 

2. Tillståndet för IPL 1 övergår till tre tillstånd: 

a) Om felmoden är ett program/mjukvarufel övergår systemet till tillståndet för IPL 2 

b) Om felmoden är ett komponentfel, som kortslutning eller öppen krets, kommer varken IPL 2- eller 3 

ha någon verkan. Systemet övergår således till tillståndet för det gemensamma felet B1 

c) Om IPL 1 uppfyller sin funktion övergår systemet till tillståndet där ingen konsekvens inträffar 

 

3. Tillståndet för IPL 2 övergår till tre tillstånd: 

a) Om felmoden är ett komponentfel övergår systemet till tillståndet för IPL 4 

b) Om felmoden är ett program/mjukvarufel påverkas också IPL 3 av detta, vilket ytterligare leder till 

att felet förblir oupptäckt. Detta leder slutligen till att IPL 4 inte utlöses. Systemet övergår därför till 

tillståndet för det gemensamma felet för IPL 1–2 och 3, kallat B2 

c) Om IPL 2 uppfyller sin funktion övergår systemet till tillståndet för första (av tre) omstarten av 

systemet, kallat Omstart 1. 

 

4. Tillståndet Omstart 1 övergår till två tillstånd: 

a) Om problemet kvarstår efter första omstart övergår systemet till tillståndet för Omstart 2 

b) Om problemet åtgärdas, övergår systemet till tillståndet IPL 4 

 

5. Tillståndet Omstart 2 övergår till två tillstånd: 

a) Om problemet kvarstår efter andra omstarten övergår systemet till tillståndet Omstart 3 

b) Om problemet åtgärdas övergår systemet till tillståndet IPL 4 

 

6. Tillståndet Omstart 3 övergår till tre tillstånd: 

a) Om problemet kvarstår efter tredje omstarten övergår systemet till tillståndet IPL 3 

b) Om problemet åtgärdas övergår systemet till tillståndet IPL 4 

 

7. Tillståndet IPL 3 övergår till två tillstånd till följd av 3 orsaker: 

a) Om felmoden är ett komponentfel, som kortslutning eller öppen krets, övergår systemet till 

tillståndet IPL 4 

b) Om felmoden är ett program/mjukvarufel kommer felet gå oupptäckt vilket innebär att IPL 4 inte 

utlöses. Systemet övergår således till tillståndet för det gemensamma felet B2 

c) Om inget fel inträfar övergår systemet till tillståndet IPL 4 

 

8. Tillståndet IPL 4 övergår till två tillstånd: 

a) Samtliga felmoder leder till tillståndet där konsekvens inträffar 

b) Om inget fel inträffar övergår systemet till tillståndet där ingen konsekvens inträffar 

 

9. Tillståndet B1 övergår endast till tillståndet IPL 4 
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10. Tillståndet B2 övergår endast till tillståndet där konsekvens inträffar 

En sammanfattning presenteras i Tabell 12. 

Tabell 12: Sammanfattning av tillståndsövergångar för LOPA-ID: 2 

PLACERING 

I T 
TILLSTÅND ÖVERGÅR TILL 

1 Drift 
IPL1 

Konsekvens 

undviken 

2 IPL1 

IPL 2 

IPL 4 

B1 

3 IPL2 

Omstart 1 

IPL 4 

B2 

4 Omstart 1 
Omstart 2 

IPL 4 

5 Omstart 2 
Omstart 3 

IPL 4 

6 Omstart 3 
IPL 3 

IPL 4 

7 IPL 3 
IPL 4 

B2 

8 IPL 4 
Konsekvens inträffar 

Konsekvens 

undviken 
9 B1 IPL 4 

10 B2 Konsekvens inträffar 

11 
Konsekvens inträffar 

(Absorberande tillstånd) 

12 
Konsekvens undviken 

(Absorberande tillstånd) 

 

I enlighet med de presenterade resonemangen ovan konstruerades övergångsmatrisen för detta scenario 

enligt: 

𝑇 = 

[
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

0 𝑎 0 0 0 0 0 0 0 0 0 𝑎′

0 0 0 0 0 𝑏 0 (𝐵1)′ 𝐵1 0 0 0
0 0 0 𝑏 0 0 0 𝑏′ 0 0 0 0
0 0 0 0 𝑏 0 0 𝑏′0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 𝑏 𝑏′0 0 0 0

0 0 (𝑐 + 𝐵2)′ 0 0 0 0 𝑐 0 𝐵2 0 0
0 0 0 0 0 0 0 𝑑′ 0 𝑑 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 𝑒 𝑒′

0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 ]

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



36 

 

I Tabell 13 beskrivs vad parametrarna i övergångsmatrisen avser, vilka sannolikheter som tilldelades och 

vilka riktvärden som användes vid tilldelningen. 

Tabell 13: Beskrivning av variabler för LOPA-ID: 2 

BESKRIVNING 
SANNOLIKHET 

/FELFREKVENS 

RIKTVÄRDE 

FÖR [18]: 

𝒂 
Inledande 

händelsefrekvens 
10-5 /10 år ASIC 

𝒃 
PFD för IPL 1 

samt för Omstart 

1,2,3 

10-6 /10 år 
Diskret 

komponent 

𝒄 PFD för IPL 2 10-6 /10 år 
Diskret 

komponent 

d 
beroende fel av 

IPL 2,3,4 
10-6 /10 år 

Diskret 

komponent 

e PFD för IPL 4 10-6 /10 år 
Integrerad 

krets 

B1 
Sannolikhet för 

beroende fel av 

IPL 2, 3 ,4 

2% av c 

(2x10-8) 
- 

B2 
Sannolikhet för 

beroende fel av 

IPL 3, 4 

2% av d 

(2x10-8 /10 

år) 

- 

 

En grafisk illustration av Markovkedjan som representerar detta scenario presenteras i Figur 22 

 

Figur 22: MarkovLOPA-ID: 2 

5.1.6.2.6 LOPA-ID: 2.1 

Detta scenario är metodiskt identiskt med MarkovLOPA-ID: 2 (se avsnitt 5.1.6.2.5) och presenteras därför 

inte. Dessa scenarion skiljer sig endast gällandes den inledande händelsen. 

5.1.6.2.7 LOPA-ID: 2.2 

För detta scenario sammansattes skyddslager till en enskild IPL för att undersöka hur detta påverkar 

analysen. Den enda IPL’en för detta scenario omfattar både watchdog funktionalitet och varningslampa. 

Detta innebär, likt tidigare resonemang, att då inledande händelsen inträffar övergår systemet från dess 

drifttillstånd till tillståndet IPL 1, om inte, absorberas systemet i tillståndet där konsekvens undviks. 

Gällandes IPL 1 övergår systemet till tillståndet där konsekvens inträffar om denna felar samt att systemet 

övergår till tillståndet där konsekvens undviks om inget fel inträffar. En sammanfattning av detta presenteras 

i Tabell 14.
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Tabell 14: Sammanfattning av tillståndsövergångar för LOPA-ID: 2.2 

PLACERING 

I T 
TILLSTÅND ÖVERGÅR TILL 

1 Drift 
IPL1 

Konsekvens 

undviken 

2 IPL 1 
Konsekvens 

undviken 

Konsekvens inträffar 

3 
Konsekvens inträffar 

(Absorberande tillstånd) 

4 
Konsekvens undviken 

(Absorberande tillstånd) 

 

Tillståndsmatrisen för detta scenario konstruerades således enligt: 

𝑇 = [

0 𝑎 0 𝑎′

0 0 𝑏 𝑏′

0 0 1 0
0 0 0 1

]  

Variabelbeskrivningar finns i Tabell 15. 

Tabell 15: Sammanfattning av tillståndsövergångar för LOPA-ID: 2.2 

 BESKRIVNING 
SANNOLIKHET 

/FELFREKVENS 

RIKTVÄRDE 

FÖR [18]: 

𝒂 
Inledande 

händelsefrekvens 
10-6 /10 år 

Moduler/ 

sensorer 

𝒃 PFD för IPL 1 5x10-3 /10 år ECU 

 

En grafisk illustration av Markovkedjan som representerar detta scenario presenteras i Figur 23. 

 

Figur 23: MarkovLOPA-ID: 2.2



38 

 

5.1.6.2.8 LOPA-ID: 2.3 

Övergångsmatrisen för LOPA-ID: 2.3 konstruerades enligt följande resonemang: 

1. Drifttillståndet övergår till två tillstånd: 

a) Om inledande händelsen inträffar övergår systemet till tillståndet IPL 1 

b) Om inledande händelsen inte inträffar absorberas systemet i tillståndet där ingen konsekvens 

inträffar 

 

2. Tillståndet IPL 1 övergår till tre tillstånd: 

a) Om felmoden är ett komponentfel, som kortslutning eller öppen krets, övergår systemet till 

tillståndet för IPL 2 

b) Om felmoden är ett program/mjukvarufel kommer IPL 2 inte upptäcka felet samt IPL 3 inte kommer 

utlösas. Systemet övergår således till tillståndet för det gemensamma felet, B 

c) Om inget fel inträffar absorberas systemet i tillståndet där konsekvens undviks 

 

3. Tillståndet IPL 2 övergår till två tillstånd, till följd av tre orsaker: 

a) Om felmoden är ett komponentfel, som kortslutning eller öppen krets, övergår systemet till 

tillståndet IPL 3 

b) Om felmoden är ett program/mjukvarufel kommer felet förbli oupptäckt vilket leder till att IPL 3 

inte utlöses. Systemet kommer således övergå till tillståndet för det gemensamma felet, B 

c) Om IPL 2 uppfyller sin funktion övergår systemet till tillståndet IPL 3 

 

4. Tillståndet IPL 3 övergår till två tillstånd 

a) Om IPL 3 felar av någon anledning absorberas systemet i tillståndet där konsekvens inträffar 

b) Om IPL 3 uppfyller sin funktion absorberas systemet i tillståndet där konsekvensen undviks 

En sammanfattning av tillståndsövergångar finns i Tabell 16. 

Tabell 16: Tillståndsövergångar för LOPA-ID: 2.3 

PLACERING 

I T 
TILLSTÅND ÖVERGÅR TILL 

1 Drift 
IPL1 

Konsekvens 

undviken 

2 IPL 1 

IPL 2 

B 
Konsekvens 

undviken 

3 IPL 2 
IPL 3 

B 

4 IPL 3 
Konsekvens 

undviken 
Konsekvens inträffar 

5 B Konsekvens inträffar 

6 
Konsekvens inträffar 

(Absorberande tillstånd) 

7 
Konsekvens undviken 

(Absorberande tillstånd) 

 

I enlighet med de presenterade resonemangen ovan konstruerades övergångsmatrisen för detta scenario 

enligt: 
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𝑇 =  

[
 
 
 
 
 
 

0 𝑎 0 0 0 0 𝑎′

0 0 𝑏 0 𝑐𝑐𝑓 0 (𝑏 + 𝑐𝑐𝑓)′

0 0 0 𝑐′𝑐 0 0
0 0 0 0 0 𝑑 𝑑′

0 0 0 0 0 1 0
0 0 0 0 0 1 0
0 0 0 0 0 0 1 ]

 
 
 
 
 
 

 

Variabelbeskrivningar finns i Tabell 17. 

Tabell 17: Variabelbeskrivning för LOPA-ID: 2.3 

 BESKRIVNING 
SANNOLIKHET 

/FELFREKVENS 

RIKTVÄRDE 

FÖR [18]: 

𝒂 
Inledande 

händelsefrekvens 
10-6 /10 år 

Diskret 

komponent 

𝒃 PFD för IPL 1 10-6 /10 år 
Diskret 

komponent 

c 
PFD för beroende 

fel av IPL 2, 3 
10-6 /10 år 

Diskret 

komponent 

d PFD för IPL 3 10-6 /10 år 
Integrerad 

krets 

B 
Beroende fel av 

IPL 1,2 ,3 

2 % av b 

(2x10-8 /10 år) 
- 

 

En grafisk illustration av Markovkedjan som representerar detta scenario presenteras i Figur 24. 

 

Figur 24: MarkovLOPA-ID: 2.3 

5.1.6.2.9 LOPA-ID: 3 

Övergångsmatrisen för LOPA-ID: 3konstruerades enligt följande resonemang: 

1. Drifttillståndet övergår till två tillstånd 

a) Om inledande händelsen inträffar övergår systemet till tillståndet IPL 1 

b) Om inledande händelsen inte inträffar absorberas systemet i tillståndet där konsekvens undviks 

 

2. Tillståndet IPL 1 övergår till två tillstånd 

a) Systemet övergår till tillståndet IPL 2 för samtliga felmoder 

b) Systemet absorberas i tillståndet där konsekvens undviks då IPL 1 uppfyller dess funktion 

 

3. Tillståndet IPL 3 övergår till två tillstånd 

a) Systemet absorberas i tillståndet där konsekvens inträffar för samtliga felmoder 

b) Systemet absorberas i tillståndet där konsekvens undviks då IPL 3 uppfyller sin funktion 
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En sammanfattning av tillståndsövergångarna presenteras i Tabell 18 

Tabell 18: Tillståndsövergångar för LOPA-ID: 3 

PLACERING 

I T 
TILLSTÅND ÖVERGÅR TILL 

1 Drift 
IPL1 

Konsekvens 

undviken 

2 IPL 1 
IPL 2 

Konsekvens 

undviken 

3 IPL 2 
Konsekvens 

undviken 

Konsekvens inträffar 

6 
Konsekvens inträffar 

(Absorberande tillstånd) 

7 
Konsekvens undviken 

(Absorberande tillstånd) 

 

I enlighet med de presenterade resonemangen ovan konstruerades övergångsmatrisen för detta scenario 

enligt: 

𝑇 =  

[
 
 
 
 
0 𝑎 0 0 𝑎′

0 0 𝑏 0 𝑏′

0 0 0 𝑐 𝑐′

0 0 0 1 0
0 0 0 0 1 ]

 
 
 
 

 

Variabelbeskrivningar finns i Tabell 19. 

Tabell 19: Variabelbesrkivning för LOPA-ID: 3 

BETECKNING BESKRIVNING 
SANNOLIKHET 

/FELFREKVENS 

𝒂 
Inledande 

händelsefrekvens 
10-6 /10 år 

𝒃 PFD för IPL 1 10-6 /10 år 

𝒄 PFD för IPL 2 10-6 /10 år 
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En grafisk illustration av Markovkedjan som representerar detta scenario presenteras i Figur 25 

 

Figur 25: MarkovLOPA-ID: 3 

5.1.6.2.10 LOPA-ID: 4 

Resonemangen för LOPA-ID: 3 användes även för LOPA-ID: 4, då scenariona endast skiljer sig avseendes 

den inledande händelsen. IPL’er och deras funktioner är identiska för dessa två scenarion och presenteras 

därför inte.  

5.1.6.3 RBDLOPA 

Vid analys av de utvalda scenariona med RBDLOPA konstruerades illustrativa blockdiagram med 

förgreningar där beroenden identifierats. Unionsberäkningar utfördes för att erhålla ett linjärt blockdiagram 

där konsekvensfrekvesen slutligen kunde beräknas med enkel multiplikation. 

5.1.6.3.1 RBDLOPA-ID: 1 

Blockdiagrammet för detta scenario presenteras i Figur 26. Inget beroende identifierades för detta scenario 

 

Figur 26: Blockdiagram för RBDLOPA-ID: 1 

I Tabell 20 redovisas de ansatta PFD-värdena och de riktvärden som användes. Gällandes andelen för 

beroende felet ansågs denna felmod inträffa mycket sällan och tilldelades således andelen 2% av PFD-värdet 

för IPL1. 

Tabell 20: PFD- värden för RBDLOPA-ID:1 

BLOCK 
PFD/ 

FELFREKVENS 
RIKTVÄRDE 

FÖR [18]: 

IH 10-6/10 år 
Diskret 

komponent 
IPL1 5x10-3/10 år ECU 

 

5.1.6.3.2 RBDLOPA-ID: 1.1 

För detta scenario identifierades ett beroende mellan inledande händelsen och IPL 1. Antagandet gjordes att 

den inledande händelsen också kunde drabba IPL 1 då detta är ett redundant system, identiskt med systemet 

som felar då IH inträffar. Denna felmod anses inträffa mycket sällan och tilldelas således andelen 2% av 

PFD-värdet för IH. 

Blockdiagrammet för detta scenario presenteras i Figur 27, där förgreningen beräknades med ekvation 6. 

IH IPL 1 C 
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Figur 27: Blockdiagram för RBDLOPA-ID: 1.1 

I Tabell 21 redovisas de ansatta PFD-värdena och de riktvärden som användes.  

Tabell 21: PFD-värden för RBDLOPA-ID: 1.1 

BLOCK 
PFD/ 

FELFREKVENS 

RIKTVÄRDE 

FÖR [18]: 

IH 10-6/10 år 
Diskret 

komponent 

IPL 1 10-6/10 år 
Diskret 

komponent 

IPL 2 5x10-3/10 år ECU 

BEROENDE 
2x10-8/10 år 

(2% av IH) 

 

5.1.6.3.3 RBDLOPA-ID: 1.2 

Blockdiagrammet för detta scenario presenteras i Figur 28. Inget beroende identifierades för detta scenario. 

 

Figur 28: Blockdiagram för RBDLOPA-ID: 1.2 

De ansatta PFD-värdena och de riktvärden som användes vid denna ansättning presenteras i Tabell 22. 

Tabell 22:  PFD-värden för RBDLOPA-ID:1.2 

BLOCK 
PFD/ 

FELFREKVENS 

RIKTVÄRDE 

FÖR [18]: 

IH 10-5/10 år 
Sensor eller 

modul 

IPL 1 5x10-3 /10 år ECU 

 

5.1.6.3.4 RBDLOPA: 1.3 

Blockdiagrammet för detta scenario presenteras i Figur 29. 

 

Figur 29: Blockdiagram för RBDLOPA-ID: 1.3 

De ansatta PFD-värdena och de riktvärden som användes presenteras i Tabell 23 

Tabell 23: PFD-värden för RBDLOPA-ID: 1.3 

BLOCK 
PFD/ 

FELFREKVENS 

RIKTVÄRDE 

FÖR [18]: 

IH 10-5/ 10 år 
Sensor eller 

modul 

IPL 1 5x10-3 /10 år ECU 

IH  IPL 1  IPL 2 C 

Beroende 

IH IPL1 C 

IH IPL 1 C 
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5.1.6.3.5 RBDLOPA-ID: 2 

Blockdiagrammet för detta scenario presenteras i Figur 30. 

 

Figur 30: Blockdiagram för RBDLOPA-ID: 2 

I Tabell 24 redovisas de ansatta PFD-värdena och de riktvärden som användes.  

Tabell 24: PFD-värden för RBDLOPA-ID: 2 

BLOCK 
PFD/ 

FELFREKVENS 

RIKTVÄRDE 

FÖR [18]: 

IH 10-5 /10 år 
Sensor eller 

modul 
IPL 1 5x10-3 /10 år ECU 

 

5.1.6.3.6 RBDLOPA-ID: 2.1 

Detta scenario är metodiskt identiskt med RBDLOPA-ID: 2 (se avsnitt 5.1.6.3.5) och presenteras därför inte. 

Definitionen för den inledande händelsen skiljer sig, men avser fortfarande en felande sensor och tilldelas 

därför samma värde som för RBDLOPA-ID: 2. 

5.1.6.3.7 RBDLOPA-ID: 2.2 

Detta scenario är metodiskt identiskt med RBDLOPA-ID: 1 (se avsnitt 5.1.6.3.1) och presenteras därför inte. 

Konsekvenserna för dessa två scenarion skiljer sig emellertid, vilket behandlas i steg 6 (se avsnitt 5.1.7 )  

5.1.6.3.8 RBDLOPA-ID: 2.3 

Detta scenario är metodiskt identiskt med RBDLOPA-ID: 1.1 (se avsnitt 0) och presenteras därför inte. 

Konsekvenserna för dessa två scenarion skiljer sig emellertid, vilket behandlas i steg 6 (se avsnitt 5.1.7) 

5.1.6.3.9 RBDLOPA-ID: 3 

För detta scenario identifierades inget beroende mellan IPL’er. Blockdiagrammet presenteras i Figur 31. 

 

Figur 31 : Blockdiagram för RBDLOPA-ID: 3 

De ansatta PFD – värdena för inledande händelsen och IPL presenteras i Tabell 25  

Tabell 25: PFD-värden för RBDLOPA-ID: 3 

BLOCK 
PFD/ 

FELFREKVENS 

IH 10-6 /10 år 

IPL 1 10-6 /10 år 

 

5.1.6.3.10 RBDLOPA-ID: 4 

Detta scenario är metodiskt identiskt med RBDLOPA-ID: 3 (se avsnitt 5.1.6.3.9) och presenteras därför inte. 

5.1.7 STEG 6: RISKAVGÖRANDE 

I detta arbete gjordes riskavgörandet för de enskilda scenariona utifrån numeriska gränsvärden. De 

uppställda konsekvenserna i steg 1 (se avsnitt 5.1.2) rangordnades utifrån allvaret för då de inträffar och 

tilldelades gränsvärden i enlighet med detta.  

IH IPL 1 C 

IH IPL 1 C 
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Då konsekvensen avseendes ESP funktionalitet inträffar påverkas endast just detta system, all övrig 

bromsfunktionalitet kvarstår (som ABS/TCS samt mekanisk/hydraulisk funktionalitet) som för övrigt endast 

ingriper vid extrema förhållanden, ansågs denna konsekvens som den minst allvarliga av de tre.  

Då konsekvensen avseendes ABS/TCS funktionalitet inträffar utesluts även ESP funktionalitet. Därför 

ansågs konsekvensen för ABS/TCS mer allvarlig än den för ESP och tilldelades ett lägre numeriskt 

gränsvärde. 

Gällandes konsekvensen avseendes det mekanisk/hydrauliska systemet sågs denna som den mest allvarliga 

konsekvensen av de tre, då denna konsekvens dels leder till förlust av all assisterad bromsfunktionalitet 

(ABS/TCS och ESP) men också all bromsförmåga för fordonet. 

De numeriska toleransvärdena som användes var: 

 C1 - Obemärkt förlust av ESP funktionalitet: 10-6 /10 år 

 

 C2 - Obemärkt förlust av ABS/TCS funktionalitet: 10-9 /10 år 

 

 C3 - Obemärkt förlust av mekaniskt/hydrauliskt bromssystem: 10-12 /10 år 

 

5.2 RESULTAT 

Resultaten för samtliga tillvägagångssätt kommer att presenteras separat i detta avsnitt. Resultaten 

inkluderar konsekvensfrekvenser samt jämförelse med de uppställda toleranskriterierna. För de scenarion 

där toleranser ej nås, kommer åtgärder i form av SIL nämnas. 

5.2.1 LOPA 

Konsekvensfrekvenserna för LOPA presenteras i Tabell 26. Resultaten visade att scenariona som avsåg 

konsekvens för ABS/TCS funktionalitet ej uppfyllde det uppställda RTK (scenario 2 till 2.3). För att uppnå 

RTK för C2 skulle det emellertid endast krävas en sänkning av PFD – värden för de relaterade IPL’erna med 

en faktor 50. Detta motsvarar införandet av ett SIL 1 säkerhetssystem, alternativt en förbättring av 

nuvarande IPL’er.  

Tabell 26: Konsekvensfrekvenser för LOPA 

LOPA-ID 
KONSEKVENS- 

FREKVENS 

[/10 ÅR] 

UPPNÅS  

RTK? 

JA/NEJ 

1 5x10-9 Ja 

1.1 5x10-9 Ja 

1.2 5x10-8 Ja 

1.3 5x10-8 Ja 

2 5x10-8 Nej 

2.1 5x10-8 Nej 

2.2 5x10-8 Nej 

2.3 5x10-8 Nej 

3 10-12 Ja 

4 10-12 Ja 



45 

 

5.2.2 MARKOVLOPA 

Analysen som utfördes med MarkovLOPA visade att endast scenario 2.2 inte uppfyllde det uppställda 

gränsvärdena. Övriga scenarion uppfyllde dessa med god marginal. 

Tabell 27: Konsekvensfrekvenser för MarkovLOPA 

MLOPA-ID 
KONSEKVENS-

FREKVENS 
 [/10 ÅR] 

UPPNÅS 

RTK? 

JA/NEJ 

1 2x10-12 Ja 

1.1 1x10-13 Ja 

1.2 2x10-11 Ja 

1.3 2x10-12 Ja 

2 3x10-12 Ja 

2.1 3x10-12 Ja 

2.2 5x10-9 Nej 

2.3 2x10-14 Ja 

3 1x10-18 Ja 

4 1x10-18 Ja 

 

Då scenario 2.2 ligger mycket nära gränsvärdet för C2, skulle införandet av en förhållandevis undermåttlig 

IPL leda till att gränsvärdet skulle uppnås. Om tillförlitligheten för IPL’en i detta scenario skulle öka med 

endast en faktor 10, vilket motsvarar ett SIL 1 säkerhetssystem, skulle detta scenario också ha en tolererad 

konsekvensfrekvens.  

5.2.3 RBDLOPA 

Resultaten för RBDLOPA i Tabell 28 visar att, likt de för LOPA, att RTK inte uppnåddes för de scenariona 

som behandlade konsekvensen för ABS/TCS funktionalitet, med scenario 2.3 som undantag. Införandet av 

ett SIL 1 system hade åtgärdat detta. 

Tabell 28: Konsekvensfrekvenser för RBDLOPA 

RBDLOPA-

ID 

KONSEKVENS-

FREKVENS 

[ /10 ÅR] 

UPPNÅS 

RTK? 

JA/NEJ 

1 5x10-9 Ja 

1.1 10-10 Ja 

1.2 5x10-8 Ja 

1.3 5x10-8 Ja 

2 5x10-8 Nej 

2.1 5x10-8 Nej 

2.2 5x10-8 Nej 

2.3 10-10 Ja 

3 10-12 Ja 

4 10-12 Ja 
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5.3 KÄNSLIGHETSANALYS 

Känslighetsanalysen gjordes endast för RBDMARKOV-ID: 1.1 och 2.3, samt för samtliga scenarion för 

MarkovLOPA. De scenarion som var linjära, dvs utan förgreningar, analyserades ej då 

konsekvensfrekvenserna för dessa beräknas med ren multiplikation och hade erhållit triviala resultat. Detta 

är också anledningen till varför ingen känslighetsanalys utfördes för LOPA. 

Tabell 29: Känslighetsanalys av RBDLOPA 

RBDLOPA-ID PARAMETER ÖKNING UTSLAG PÅ RESULTAT 

1.1 

IH + 10% + 10,0 % 

IPL 1 + 1000% + 0,09 % 

IPL 2 +10% + 10,0 % 

Beroende +10% (motsvarar 2,2% av IH) + 10,0 % 

2.3 

IH +10% + 10,0 % 

IPL 1 +1000% + 0.09 % 

IPL 2 +10% + 10,0 % 

Beroende +10% (motsvarar 2,2% av IH) + 10,0 % 

 

Tabell 30: Känslighetsanalys av MarkovLOPA 

MARKOVLOPA-

ID 
ÖKNING 

UTSLAG PÅ 

RESULTAT 

1 +10% + 21% 

1.1 +10% + 33,1% 

1.2 +10% + 21 % 

1.3 +100% + 300% 

2 +10% + 21 % 

2.1 +100% + 300% 

2.2 +10% + 21 % 

2.3 +100% + 700% 

3 +10% + 33,1% 

4 +100% + 100% 

 

Känslighetsanalysen som utfördes för RBDLOPA gjordes med hjälp av MATLAB där ett script skrev som 

jämförde de ursprungliga resultaten med resultat erhållna då ett parametervärde ändras. För djupare insyn i 

hur detta gjordes, se Appendix B. Resultaten för denna känslighetsanalys presenteras i Tabell 29 

Känslighetsanalysen tyder på ett felaktigt beteende för IPL 1, men följer förväntan avseendes resterande 

parametrar.  

Vad gäller MarkovLOPA, utfördes känslighetsanalysen på ett aningen översiktligare sätt. Eftersom 

systemdynamiken för de olika  

scenariona är mycket komplex är det problematiskt att tolka utslag från individuella parametrar. Somliga 

IPL’er har inte linjärt beteende, betydandes att de inte alltid leder till nästa steg i händelsekedjan, således 

översätts inte ändringar i övergångssannolikheter direkt till konsekvensfrekvensen. På grund av detta   
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utfördes känslighetsanalysen genom att samtliga parametrar ändrades för de enskilda scenariona och 

utslagen noterades, detta gjordes genom att öka samtliga parametervärden i koden i Appendix A. Vidare 

ansattes varierande ökningar för scenarion som hade identisk metodik, som för MarkovLOPA-ID: 3 och 4. 

Resultaten för denna analys presenteras i Tabell 30 

5.4 DISKUSSION 

För att på ett tydligt sätt presentera diskussionen kring arbetet kommer detta avsnitt att delas upp i avskilda 

delar, där de tidigare avsnitten diskuteras åtskilt 

5.4.1 SYSTEMDESIGN 

Systemdesignen i detta arbete var tänkt att ställa upp ett så konventionellt och generiskt system som möjligt. 

Eftersom Olika fordonsmakare kan konstruera komponenter på olika sätt, kan också systemdesignen 

anpassas för att analysera ett mer specifikt system. Gällandes det elektroniska systemet exempelvis; det är 

mycket svårt att erhålla offentlig information avseendes specifika funktioner och därför också svårt att 

definiera exakt hur systemet beter sig för olika felmoder. Detta är en felkälla som är svår att hantera vilket 

också kan ha kommit att leda till att viss systemdynamik misstolkats eller uteslutits i detta arbete.  

Rent generellt dock, ses detta system som ett rimligt system att analysera för att undersöka de olika 

metodikernas lämplighet. Den höga tillförlitligheten som uppnås av mycket få säkerhetssystem visar 

problematiken för den traditionella LOPA-metodiken, där endast 1 IPL tillgodoses i de flesta scenariona 

som analyserats, och värdet i utvecklandet av alternativa metodiker. Nämnvärt är dock att ett annat system 

med fler specifika skyddssystem hade varit aningen mer intressant att analysera, både för analysens skull 

med också för att undersöka lämpligheten av de alternativa metodikerna. Ett mer komplext system hade 

emellertid också kunnat lett till att arbetets omfattning hade blivit för stort och lett till undermåttliga 

antaganden och ett bristfälligt tillvägagångssätt. 

5.4.2 METODUTVECKLING 

De två teorierna som användes i metodutvecklingen valdes då de inte var allt för kvantitativa, men erhöll 

mer djup än en förenklad analys som LOPA.  

MarkovLOPA var ett stort steg från LOPA och visade sig vara mycket tidskrävande vid utveckling av 

scenarion. För scenarion med många IPL’er var det aningen problematiskt att modellera systemdynamiken 

men var genomförbart. Om antal IPL’er skulle ökas, till låt säga 10 IPL’er, hade MarkovLOPA analysen 

varit jämförbar med en PSA som, med störst sannolikhet, hade erhållit bättre och mer pålitliga resultat. 

Därav anses MarkovLOPA vara en bra metodik att anpassa vid analys av ett komplext system med få 

IPL’er, att analysera ett stort system med många komponenter hade varit oerhört problematiskt med 

MarkovLOPA. 

Vad gäller RBDLOPA visade sig denna metodik vara markant mindre tidskrävande än MarkovLOPA, men 

tillförde mer systemdynamik och djup till analysen än LOPA. Med RBDLOPA kan ett större system med ett 

stort antal IPL’er snabbt och enkelt analyseras för att få en översiktlig uppfattning om säkerhetsintegriteten, 

där även beroenden på rätt sätt inkluderas. Metodiken är aningen mer komplex än LOPA, och erhåller en 

djupare analys av systemet samtidigt som den inte blir avsevärt mer tids- och resurskrävande. 

5.4.3 ANALYS AV BROMSSYSTEM 

De olika stegen som togs för att analysera bromssystemet gjordes på så vis som ansågs lämpligt för arbetets 

syfte och omfattning. Andra analysmetoder hade påverkat resultaten, exempelvis hade användandet av 

företagsspecifika inledande händelsefrekvenser och PFD-värden som skiljer sig från de som användes i detta 

arbete resulterat i andra konsekvensfrekvenser. Andra metoder, eller gränsvärden, avseendes 

risktoleranskriteriet hade påverkat riskavgörandet för analysen. Detta säger emellertid ingenting om 
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metodernas validitet, resultaten är definitiva utgåendes från den uppställda analysmetoden men med en 

annorlunda analysmetodik hade andra resultat erhållits. 

Angående FMEA som utfördes kan denna ses som aningen bristfällig då den åsidosattes i mån om tid. 

FMEA’n gjordes i den utsträckning som ansågs lämplig för att kunna utföra arbetes mål, alltså att utveckla 

och undersöka alternativa metodiker. Hade en mer utförlig och fullständig FMEA utförts hade också 

resultaten varit mer utförliga och fullständiga, men hade återigen inte sagt någonting om validiteten för 

metoderna. 

5.4.4 RESULTAT 

De resultat som erhölls från de olika metoderna följer en förväntad trend. Eftersom LOPA erhåller mer 

konservativa resultat är det förväntat att erhålla högre konsekvensfrekvenser jämfört med MarkovLOPA och 

RBDLOPA. Eftersom fordonssystem generellt har hög tillförlitlighet, förväntades många scenarion uppnå 

de uppställda RTK vilket bekräftades av resultaten.  

5.4.5 KÄNSLIGHETSANALYS 

Känslighetsanalysen tyder på aningen problematiskt beteende för somliga scenarion. IPL 1 för RBDLOPA-

ID: 1.1- och 2.3 har näst intill ingen inverkan på konsekvensfrekvensen vilket inte följer det förväntade 

beteendet för denna modell. En mindre analys gjordes där parameterökningen från känslighetsanalysen 

användes ( + 1000%), men PFD-värdet varierades, för att undersöka beteendet. Resultaten för denna analys 

presenteras i Figur 32 där det ses att skillnaden på utslaget vid 1000% differens av PFD-värdet för IPL 1, 

som förmodligen skall vara uniformt, inte är det. Detta beteende tyder på något outrett fenomen som inte 

undersökts vidare i detta arbete. 

 

Figur 32: Analys av procentuell skillnad för IPL 1 mot PFD för RBDLOPA 

Vad gäller känslighetsanalysen för MarkovLOPA metodiken har här ingen vidare analys gjorts av resultaten 

då det är mycket svårt att bedöma hur rimliga utslagen faktiskt är. Förmodligen bör utslagen följa ökningen, 

dvs en ökning av 10% för samtliga parametrar bör leda till en ökning av 10% i utslaget. Intressant är att 

utslagen ser ut att vara multiplar av ökningen men har inte heller undersökts vidare i detta arbete 

.
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6 SLUTSATS 

Detta arbete har utforskat rimligheten av två alternativa LOPA-metodiker, och jämfört resultat med den 

traditionella LOPA-metodiken. Det generiska bromssystemet som använts för att undersöka dessa metodiker 

har avgränsats för arbetets omfattning, men uppfyller dess syfte i det avseendet att analyserna erhöll olika 

resultat. För en mer komplett systemanalys skulle ytterligare tid behövas läggas på exempelvis en FMEA 

som mer omfattande kartlägger systembeteende och felmoder. Bromssystem har generellt få skyddslager 

med hög tillförlitlighet vilket förvisso styrks i denna rapport, men för att vidare undersöka hur vida dessa 

alternativa metodiker är tillämpningsbara inom den säkerhetsanalytiska industrin, skulle en analys av ett 

system med fler skyddslager erhålla aningen mer intressanta resultat.  

De två alternativa metodikerna har, i detta arbete, demonstrerats att åtminstone kunna tillämpas och 

användas i säkerhetsanalytiskt syfte. För faktisk användning vid fastställning av tillförlitlighet och säkerhet 

av system bör teorin bakom dessa metodiker utvecklas ytterligare. Utöver detta kan de ”icke-metodiska” 

stegen, dvs de steg som inte behandlar numeriska beräkningar, exempelvis uppställningen av RTK, 

tilldelningen av PFD-värden och scenarieutveckling, utföras mer grundligt och utförligt, då dessa gjordes i 

demonstrativt syfte i detta arbete. Icke desto mindre anses det att detta arbete har lyckats med att undersöka 

LOPA och alternativa metodiker i säkerhetsanalytiskt syfte, men skulle kräva ytterligare forskning och 

utveckling kring den teoretiska bakgrunden för metodikerna.
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APPENDIX A: KOD FÖR MARKOVLOPA 

%Script som, med tillståndsmatriser, konstruerar scenariomodeller. 

%"Hitting probability beräknas för samtliga startfördelningar, men endast  

%den för "drift" är av intresse. Samtliga modeller har 2 absorberande 

%tillstånd och beroende grupper modelleras som egna tillstånd med 

%övergånssannolikhet 1. 

clear all 

close all 

%------------------------------LOPA-ID:1---------------------------------% 

a=0.000001*1.1;    %frekvens för IH (Failure of discrete component 0.5 ppm) 

b=0.000001*1.1;     %PFD IPL1 (Beroende) (Failure of discrete component 0,5 ppm) 

c=0.000001*1.1;     %PFD IPl2 (IC failure rate) 

  

P= [ 

    0 a 0 0 0 1-a   %1 Drift 

    0 0 1-b b 0 0   %2 IPL1  

    0 0 0 0 c 1-c   %3 IPL2 

    0 0 0 0 1 0     %Beroende 

    0 0 0 0 1 0     %Konsekvens 

    0 0 0 0 0 1     %OK 

    ]; 

H_1= MarkovChain(vpa(P)); 

ID1= H_1(1,:) 

  

mc_1 = dtmc(P,'Statenames', ["Drift", "IPL 1", "IPL 2",... 

    "B", "Konsekvens inträffar", "Konsekvens undviks"]); 

figure(1); 

graphplot(mc_1,'ColorEdges', true) 

title('MarkovLOPA-ID: 1.0'); 

%------------------------------LOPA-ID:1.1---------------------------------% 

a = 0.000001*1.1;       %frekvens för IH (Failure rate of discrete component) 

b = 0.000001*1.1;       %PFD IPL1 (Failure rate of discrete component)  

c = 0.000001*1.1;       %PFD IPL2 (Failure rate of discrete component) 

d = 0.000001*1.1;       %PFD IPL3 (IC failure rate) 

B1 = (0.05 * a)*1.1;    %Beroende: IH + IPL1 (Anta 5%) 

  

P = [ 

    0 a 0 0 B1 0 0 1-(a+B1)     %1 Drift 

    0 0 b 0 0 0 0 1-b              %2 IPL1 

    0 0 0 1-c 0 c 0 0              %3 IPL2 

    0 0 0 0 0 0 d 1-d              %4 IPL3 

    0 0 1 0 0 0 0 0                %5 B2 

    0 0 0 0 0 0 1 0                %6 B2 

    0 0 0 0 0 0 1 0                %7 Konsekvens 

    0 0 0 0 0 0 0 1                %8 OK 

    ]; 

H_1_1= MarkovChain(P); 

ID1_1 = H_1_1(1,:) 

mc_1_1 = dtmc(P,'Statenames', ["Drift", "IPL 1", "IPL 2",... 

    "IPL3","B1", "B2", "Konsekvens inträffar", "Konsekvens undviks"]); 

figure(2); 

graphplot(mc_1_1,'ColorEdges', true) 

title('MarkovLOPA-ID: 1.1'); 

%------------------------------LOPA-ID:1.2---------------------------------% 

a= 0.00001*1.1; %IH frekvens (Failure rate of modules and sensors 10 ppm) 

b=0.000001*1.1; %PFD IPL 1 (Failure rate of discrete components 0,5 ppm) 

c=0.000001*1.1; %PFD IPL 2 (IC failure rate) 

  

P = [ 

    0 a 0 0 1-a   %1 Drift 

    0 0 1-b b 0   %2 IPL1 

    0 0 0 c 1-c   %3 IPL2 

    0 0 0 1 0     %4 Konsekvens 
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    0 0 0 0 1     %5 OK 

    ]; 

  

H_1_2= MarkovChain(P); 

ID1_2 = H_1_2(1,:) 

mc_1_2 = dtmc(P,'Statenames', ["Drift", "IPL 1", "IPL 2",... 

    "Konsekvens inträffar", "Konsekvens undviks"]); 

figure(3) 

graphplot(mc_1_2,'ColorEdges', true) 

title('MarkovLOPA-ID: 1.2'); 

%------------------------------LOPA-ID:1.3---------------------------------% 

a = 0.000001*2; %IH frekvens (Failure rate of discrete components 0.5 ppm) 

b = 0.000001*2; %PFD IPL 1(Failure rate of discrete components 0.5 ppm) 

c = 0.000001*2; %PFD IPL 2 (IC failure rate 1ppm) 

  

P = [ 

    0 a 0 0 1-a   %1 Drift 

    0 0 1-b b 0   %2 IPL1 

    0 0 0 c 1-c   %3 IPL2 

    0 0 0 1 0     %4 Konsekvens 

    0 0 0 0 1     %5 OK 

    ]; 

  

H_1_3= MarkovChain(P); 

ID1_3 = H_1_3(1,:) 

mc_1_3 = dtmc(P,'Statenames', ["Drift", "IPL 1", "IPL 2",... 

     "Konsekvens inträffar", "Konsekvens undviks"]); 

figure(4) 

graphplot(mc_1_3,'ColorEdges', true) 

title('MarkovLOPA-ID: 1.3'); 

  

%------------------------------LOPA-ID:2.0---------------------------------% 

a = 0.000001*1.1;       %IH frekvens (ASIC failure rate 3 ppm) 

b = 0.000001*1.1;       %PFD IPL 1 (Failure rate of discrete component 0.5 ppm) 

c= 0.000001*1.1;        %PFD IPL 2 (Failure rate of discrete component 0.5 ppm) 

d= 0.000001*1.1;        %PFD IPL 3 beroende fel (Failure rate of discrete component 0.5 

ppm) 

e = 0.000001*1.1;       %PFD IPL 4 (IC failure rate 1ppm) 

B1 = (0.02 * c)*1.1;    %Beroendefel sannolikhet IPL 2 + IPL 3 + IPL 4 (Antag 2%) 

B2 = (0.02 * d)*1.1;    %Beroendefel sannolikhet IPL 3 + IPL 4 (Antag 2%) 

  

P =[ 

    0 a 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1-a           %1 IH 

    0 0 0 0 0 b 0 1-(b+B1) B1 0 0 0 %2 IPL 1 

    0 0 0 c 0 0 0 1-c 0 0 0 0           %3 IPL 1 - omstart 1  

    0 0 0 0 c 0 0 1-c 0 0 0 0           %4 IPL 1 - omstart 2 

    0 0 0 0 0 0 c 1-c 0 0 0 0           %5 IPL 1 - omstart 3 

    0 0 1-(c+B2) 0 0 0 0 c 0 B2 0 0  %6 IPL 2 

    0 0 0 0 0 0 0 1-d 0 d 0 0           %7 IPL 3  

    0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 e 1-e           %8 IPL 4 

    0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0             %9 B1 

    0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0             %10 B2 

    0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0             %11 C 

    0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1             %12 OK 

    ]; 

  

  

H_2= MarkovChain(P); 

ID_2 = H_2(1,:) 

mc_2 = dtmc(P,'Statenames', ["Drift", "IPL 1","Omstart 1", "Omstart 2", "Omstart 3", 

"IPL2", "IPL 3",... 

    "IPL 4", "B1","B2", "Konsekvens inträffar", "Konsekvens undviks"]); 

figure(5) 

graphplot(mc_2,'ColorEdges', true) 

title('MarkovLOPA-ID: 2'); 
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%------------------------------LOPA-ID:2.1---------------------------------% 

a= (1e-6)*2; %IH frekve ns 

b= (1e-6)*2; %PFD IPL 1 

c= (1e-6)*2; %PFD IPL 2 

d= (1e-6)*2; %PFD IPL 3 

e = (1e-6)*2; %PFD IPL 4 

B1 = (0.02 * c)*2; %Beroende sannolikhet IPL 2 + IPL 3 + IPL 4 (Antag 2%) 

B2 = (0.02 * d)*2; %Beroende sannolikhet IPL 3 + IPL 4 (Antag 2%) 

  

  

P =[ 

    0 a 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1-a               %1 Drift 

    0 0 0 0 0 b 0 1-(b+B1) B1 0 0 0     %2 IPL 1 

    0 0 0 c 0 0 0 1-c 0 0 0 0           %3 IPL 1 - omstart 1  

    0 0 0 0 c 0 0 1-c 0 0 0 0           %4 IPL 1 - omstart 2 

    0 0 0 0 0 0 c 1-c 0 0 0 0                  %5 IPL 1 - omstart 3 

    0 0 1-(c+B2) 0 0 0 0 c 0 B2 0 0     %6 IPL 2 

    0 0 0 0 0 0 0 1-d 0 d 0 0               %7 IPL 3  

    0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 e 1-e               %8 IPL 4 

    0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0                 %9 B1 

    0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0                 %10 B2 

    0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0                 %11 C 

    0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1                 %12 OK 

    ]; 

  

H_2_1= MarkovChain(P); 

ID2_1= H_2_1(1,:) 

mc_2_1 = dtmc(P,'Statenames', ["Drift", "IPL 1","Omstart 1", "Omstart 2",... 

    "Omstart 3", "IPL 2", "IPL 3","IPL 4","B1"," B2", "Konsekvens inträffar", 

"Konsekvens undviks"]); 

figure(6) 

graphplot(mc_2_1,'ColorEdges', true) 

title('MarkovLOPA-ID: 2.1'); 

%------------------------------LOPA-ID:2.2---------------------------------% 

a= (1e-6)*1.1; %IH frekvens (discrete component) 

b= 0.005*1.1; %PFD IPL 1 (ECU failiure rate) 

  

  

P =[ 

    0 a 0 1-a   %1 IH 

    0 0 b 1-b   %2 IPL 1 

    0 0 1 0     %3 C 

    0 0 0 1     %4 OK 

    ];    

  

  

H_2_2= MarkovChain(P); 

ID2_2=H_2_2(1,:) 

mc_2_2 = dtmc(P,'Statenames', ["Drift", "IPL 1", "Konsekvens inträffar", "Konsekvens 

undviks"]); 

figure(7) 

graphplot(mc_2_2,'ColorEdges', true) 

title('MarkovLOPA-ID: 2.2'); 

  

%------------------------------LOPA-ID:2.3---------------------------------% 

a= (1e-6)*2;    %IH frekvens ((Failiure of discrete component 0.5 ppm)) 

b= (1e-6)*2;    %PFD IPL 1 (Failiure of discrete component 0.5 ppm) 

c =(1e-6)*2;    %PFD IPL 2 beroende fel (Failiure of discrete component 0.5 ppm) 

d =(1e-6)*2;    %PFD IPL 3 (IC failiure rate 1 ppm) 

B =(0.02 * b)*2;  %Beroendefel sannolikhet 

  

  

P =[ 

    0 a 0 0 0 0 1-a %1 Drift 

    0 0 b 0 B 0 (1-(b+B)) %2 IPL 1 
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    0 0 0 1-c c 0 0 %3 IPL 2 

    0 0 0 0 0 d 1-d %4 IPL 3 

    0 0 0 0 0 1 0   %5 B 

    0 0 0 0 0 1 0   %6 Konsekvens 

    0 0 0 0 0 0 1   %7 OK 

    ]; 

  

H_2_3= MarkovChain(P); 

  

ID2_3=H_2_3(1,:) 

  

mc_2_3 = dtmc(P,'Statenames', ["Drift", "IPL 1","IPL 2","IPL 3", "B", "Konsekvens 

inträffar", "Konsekvens undviks"]); 

  

figure(8) 

graphplot(mc_2_3,'ColorEdges', true) 

title('MarkovLOPA-ID: 2.3'); 

%------------------------------LOPA-ID:3---------------------------------% 

a= (1e-6)*1.1;    %IH frekvens (Failiure of discrete component 0.5 ppm) 

b= (1e-6)*1.1;    %PFD IPL 1 (Failiure of discrete component 0.5 ppm) 

c =(1e-6)*1.1;    %PFD IPL 2 

  

P=[ 

    0 a 0 0 1-a     %1 Drift 

    0 0 b 0 1-b     %2 IPL 1 

    0 0 0 c 1-c     %3 IPL 2 

    0 0 0 1 0       %4 Konsekvens 

    0 0 0 0 1       %5 OK 

    ]; 

  

H_3= MarkovChain(P); 

  

ID3=H_3(1,:) 

  

mc_3 = dtmc(P,'Statenames', ["Drift", "IPL 1","IPL 2","Konsekvens inträffar", 

"Konsekvens undviks"]); 

  

figure(9) 

graphplot(mc_3,'ColorEdges', true) 

title('MarkovLOPA-ID: 3.0'); 

%------------------------------LOPA-ID:4---------------------------------% 

a= (1e-6)*2;    %IH frekvens 

b= (1e-6)*2;    %PFD IPL 1 

c =(1e-6)*2;    %PFD IPL 2 

  

  

P =[ 

    0 a 0 0 1-a     %1 Drift 

    0 0 b 0 1-b     %2 IPL 1 

    0 0 0 c 1-c     %3 IPL 2 

    0 0 0 1 0       %6 Konsekvens 

    0 0 0 0 1       %7 OK 

    ];  

  

H_4= MarkovChain(P); 

  

ID4=H_4(1,:) 

  

mc_4 = dtmc(P,'Statenames', ["Drift", "IPL 1","IPL 2","Konsekvens inträffar", 

"Konsekvens undviks"]); 

  

figure(10) 

graphplot(mc_4,'ColorEdges', true) 

title('MarkovLOPA-ID: 4.0'); 
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APPENDIX B: KOD FÖR KÄNSLIGHETSANALYS 

clear all  

  

%Ursprungsvärden för scenario 1.1 samt 2.3 

IH = 1e-6; 

IPL = (1e-6); 

IPL2 = 5*1e-3; 

B = 0.02 * IH; 

  

A = vpa(IH * IPL);  

  

Beroendegrupp = vpa((A + B)- A*B); 

  

P = vpa(Beroendegrupp * IPL2); 

  

%Ändra dessa parametrar för att utföra känslighetsanalys 

  

IH_Changed = (1e-6); 

IPL_Changed = (1e-6)*20; 

IPL2_Changed =(5*1e-3); 

B_Changed = (0.02 *IH_Changed); 

  

A_Changed = vpa(IH_Changed * IPL_Changed); 

  

Beroengrupp_Changed = vpa(A_Changed + B_Changed - A_Changed*B_Changed); 

  

P_Changed = vpa(Beroendegrupp_Changed*IPL2_Changed); 

  

%Negativt värde innebär ökning 

percent = ((P-P_Changed)/P)*100 
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APPENDIX C: FUNKTION ’MARKOVCHAIN’ 

function [H] = MarkovChain(TransitionMatrix) 

%MarkovChain beräknar absorbtionssannolikheten för samtliga 

%startfördelningar. Utparametern H är absorbtionsmatrisen på formen TxS där 

%T>S. Inparametern TransitionMatrix är övergångsmatrisen för markov-kedjan 

  

l= length(TransitionMatrix); 

R = TransitionMatrix(1:(l-2),(l-1):l); 

Q = TransitionMatrix(1:(l-2),1:(l-2)); 

I = eye(length(R)); 

H = vpa(inv(I-Q)*R);  

end 
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APPENDIX D: LOPA-ARK 

   

Datum: Beskrivning Sannolikhet Frekvens (PFD) 

Konsekvensbeskrivning/Kategori       

Risktoleranskriterium       

Inledande händelse       

Möjliggörande tillstånd       

Villkorlig bestämmelse 
(Om lämpligt) 

      

      

      

      

frekvens för olindrad konsekvens     

Independent protection layer (IPL) 

      

      

      

      

Skyddslager (Icke-IPL) 

      

      

      

      

Total PFD för samtliga IPL'er     

Frekvens för lindrad konsekvens     

Risktoleranskriterium uppfyllt? (Ja/Nej)   

Behov av åtgärder för att uppnå risktoleranskriterium 

  

Referenser (FMEA/HAZOP etc.)   

LOPA-analytiker   
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APPENDIX E: LOPA-SCENARIER 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LOPA-ID  Möjliggörande tillstånd Inledande händelse 
Independent protection layer 1 Independent protection layer 2 

1 
 

Fabriksfel vid programmering av ESP mjukvara 

leder till kompilerings- eller körtidsfel i ESP  
styrenhet 

Watchdog i ESP stryrenehet uppfattar att CPU 
felar och stänger därför av ESP funktionalitet. 
Varningslampa börjar lysa på instrumentbräda 

 

1.1 
 

CPU i ESP styrenhet felar till följd av slitage. 
Detta omfattar fel i singlakontakter, 
strömmatning och hårdvara i CPU'n. 

Watchdog i ESP stryrenehet uppfattar att CPU 
felar och stänger därför av ESP funktionalitet. 
Varningslampa börjar lysa på instrumentbräda 

 

1.2 
 

Öppen krets eller kortslutning förekommer i 

en tväraccelerationsgivare vilket leder till att  
ingen utsignal genereras 

CAN bus uppfattar att givaren har felat vilket 

förmedlas till ESP styrenhten som stängs av.  
Varningslampa börjar lysa på instrumentbräda 

 

1.3 
 Fjädern i tväraccelerationsgivaren oscillerar 

inte enligt design  vilket ger fel utslag  
avseendes fordonets tväracceleration. Detta 

sker till följd av NVH skada. 

CAN bus uppfattar att givaren har felat vilket 

förmedlas till ESP styrenhten som stängs av.  
Varningslampa börjar lysa på instrumentbräda 

 

2 
 

Öppen krets eller kortslutning förekommer 
i en hjulhastighetsgivare till följd av NVH, 
korrosion eller varaktighetsskada 

CPU uppfattar fel, omstartsprotokoll 
avstängnignsprotokoll samt varningslampa 

 

2.1 
 

En hjulhastighetsgivare felar mekaniskt till 
följd av NVH- eller varaktighetsfel 

CPU uppfattar fel, omstartsprotokoll 
avstängnignsprotokoll samt varningslampa 

 

2.2 
 

Fabriskfel vid programmering av ABS/TCS 
mjukvara leder till kompilerings- eller 
körtidsfel. 

Watchdog uppfattar felet i styrenehten och 

kräver avstängning av ABS/TCS funktionalitet.  
Varningslampa lyser på instrumentbräda 

 

2.3 
 

CPU i ABS/TCS styrenhet felar till följd av 
slitage. Detta omfattar fel i singlakontakter, 
strömmatning och hårdvara i CPU'n. 

Watchdog i ESP stryrenehet uppfattar att CPU 
felar och stänger därför av ESP funktionalitet. 
Varningslampa börjar lysa på instrumentbräda 

 

3 
 

Bromskopplingar i bromskretsen läcker till 
följd av korrosion eller slitage. 

Sekundär bromskrets upprätthåller bromskraft 
samt varningslampa på instrumentbräda när 
bromsvätskenivå når minimumnivåer 

 

4 
 

Läckage i huvudcylinderns inkapsling till följd 
av NVH, varaktighet- eller korrosionsskada 

Sekundär bromskrets upprätthåller bromskraft 
samt varningslampa på instrumentbräda när 
bromsvätskenivå når minimumnivåer 

 



60 

 

 

Independent protection layer 3 Independent protection layer 4  Konsekvens Kommentar 

  
Uteslutet ingripande av ESP styrenhet. 

ABS/TCS funktionalitet kvarstår 
 

  
Obefogad eller uteslutet ingripande av ESP 
styrenhet. ABS/TCS funktionalitet kvarstår 

 

  
Obefogat/felaktigt ingripande av ESP 

styrenhet. ABS/TCS funktionalitet kvarstår 
 

  
Obefogat/felaktigt ingripande av ESP 

styrenhet. ABS/TCS funktionalitet kvarstår 
 

  
 

 

Obefogat/felaktigt ingripande av ABS/TCS 

styrenhet. All assisterad bromsfunktionalitet  
är äventyrad 

 

  
Obefogad/felaktigt ingripande av ABS/TCS 

styrenhet. All assisterad bromsfukntionalitet  
är äventyrad 

 

  
Uteslutet ingirpande av ABS/TCS. All assisterad 

funktionalitet är äventyrad 
 

  
Obefogad eller uteslutet ingripande av ESP 
styrenhet. ABS/TCS funktionalitet kvarstår 

 

  
Fullständig förlust av bromskraft 

 

  
Fullständig förlust av bromskraft 
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APPENDIX F:  MARKOVLOPA SCENARION 

 
MLOPA-ID  Möjliggörande tillstånd Inledande händelse Independent protection layer 

1 
Independent protection layer 

2 

1 
 Fabriksfel vid programmering av ESP 

mjukvara leder till kompilerings- eller 

körtidsfel i ESP  
styrenhet 

Watchdog i ESP stryrenehet uppfattar att CPU 
felar och stänger därför av ESP funktionalitet. 

Varningslampa börjar lysa på 
instrumentbräda 

1.1 
 CPU i ESP styrenhet felar till följd av slitage 

eller  
NVH. Detta omfattar fel i singlakontakter, 

strömmatning och hårdvara i CPU'n. 

Redundans i form av sekundär CPU som körs 

med identisk mjukvara finns tillgänglig och tas 

i  
drift 

Watchdog uppfattar att CPU i ESP styrenhet 
felar och stänger därför av all ESP 
funktionalitet  

1.2 
 Öppen krets eller kortslutning förekommer i 

en  
tväraccelerationsgivare vilket leder till att 
ingen  

utsignal genereras 
CAN bus uppfattar att givaren har felat vilket 
förmedlas till ESP styrenhten som stängs av 

Varningslampa börjar lysa på 
instrumentbräda 

1.3 
 Fjädern i tväraccelerationsgivaren oscillerar 

inte enligt design  vilket ger fel utslag 
avseendes fordonets tväracceleration. Detta 
sker till följd av NVH skada. 

CAN bus uppfattar att givaren har felat vilket 
förmedlas till ESP styrenhten som stängs av 

Varningslampa börjar lysa på 
instrumentbräda 

2 
 Öppen krets eller kortslutning förekommer i 

en hjulhastighetsgivare till följd av NVH, 

korrosion  
eller varaktighetsskada 

CPU uppfattar att givaren felar och stänger 
därför av all ABS/TCS funktionalitet 

Watchdog uppfattar att CPU har felat och 
tvingar omstartsprotokoll 

2.1 
 

En hjulhastighetsgivare felar mekaniskt till 
följd av NVH- eller varaktighetsfel 

Feldiagnostik skickas till CPU via PWM signalet 
genererad i givarens krets. CPU tar emot detta 
och uppfattar att givaren felar och stänger 
således av ABS/TCS funktionalitet 

Watchdog uppfattar att CPU felar och kör 
omstartsprotokoll 

2.2 
 Fabriskfel vid programmering av ABS/TCS 

mjukvara leder till kompilerings- eller 
körtidsfel. 

Watchdog uppfattar felet i styrenehten och 

kräver avstängning av ABS/TCS funktionalitet.  
Varningslampa lyser på instrumentbräda 

 

2.3 
 CPU i ABS/TCS styrenhet felar till följd av 

slitage eller NVH. Detta omfattar fel i 
singlakontakter, strömmatning och hårdvara i 
CPU'n. 

Redundans i form av CPU som körs med 
identisk mjukvara finns tillgänglig och tas i 
drift 

Watchdog uppfattar att CPU i ESP styrenhet 
felar och stänger därför av all ESP 
funktionalitet  

3 
 

Bromskopplingar i bromskretsen läcker till 
följd av korrosion, slitage eller NVH. Sekundär bromskrets kan upprätthålla 

tillräcklig bromskraft 
Flytsensor i bromsvätskebehållaren sluter 

varningskretsen och bromsvätskeindikatorn 

på  
instrumentbrädan börjar lysa 

4 
 

Läckage i huvudcylinderns inkapsling till följd 
av NVH, varaktighet- eller korrosionsskada Redundans i form av sekundär huvudcylinder 

behåller full funktionalitet 
Flytsensor i bromsvätskebehållaren sluter 

varningskretsen och bromsvätskeindikatorn 

på  
instrumentbrädan börjar lysa 
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Independent protection layer 

3 
Independent protection layer 

4 
 Konsekvens Kommentar 

beroende-grupper 

  
Uteslutet ingripande av ESP styrenhet. 

ABS/TCS funktionalitet kvarstår 

IPL 1 och IPL 2: Beroende grupp  
Om felmoden för IPL 1 är av komponentfel kommer detta ge slå 

på varningslampan. Om IPL 1 felar på ett sätt där ESP styrenhet 

felar till  
följd av mjukvara eller annat som leder till att systemet inte "vet 
om"  

att CPU har felat kommer varningslampa inte slås på 

IPL1 + IPL 2 

Varningslampa börjar lysa på instrumentbräda 
 

Obefogad eller uteslutet ingripande av ESP 
styrenhet. ABS/TCS funktionalitet kvarstår 

IH och IPL1 är en beroende grupp. Det kan tänkas vara så att om 
IH sker till följd av exempelvis strömmatningsfel eller NVH så 

påverkas IPL1 också av detta. IPL 2 och 3 är också en beroende 
grupp (se LOPA-ID 1) 

1. IH + IPL 1 
2. IPL 2 + IPL 3 

  
Obefogat/felaktigt ingripande av ESP 

styrenhet. ABS/TCS funktionalitet 
kvarstår 

  

  
Obefogat/felaktigt ingripande av ESP 

styrenhet. ABS/TCS funktionalitet 
kvarstår 

 
IPL 1 + IPL 2 

Watchdog uppfattar att omstart av CPU inte 
åtgärdat dess problem och kör 
avstängningsprotokoll 

Varningslampa börjar lysa på instrumentbräda 
Obefogat/felaktigt ingripande av ABS/TCS 

styrenhet. All assisterad bromsfunktionalitet 

är  
äventyrad 

IPL2 och IPL3 hanterar i själva verkat IPL1. Hur detta ska hanteras 

är oklart. IPL 2 och 3 kan inte stoppa inledande händelsen utan är  
kopplade till IPL1. Egentligen bör samtliga IPL'er för detta scenario 

klumpas ihop till en IPL. IPL 2 och 3 beroende grupp. Detta kan 

hanteras i  
MarkovLOPA 

IPL 3 + IPL 4 

Watchdog uppfattar att omstart av CPU inte 

åtgärdat problemet och kräver avstängning av  
ABS/TCS funktionalitet 

Varningslampa börjar lysa på instrumentbräda 
Obefogad/felaktigt ingripande av ABS/TCS 

styrenhet. All assisterad bromsfukntionalitet 

är  
äventyrad 

Likt scenario 2 avser IPL 2 och 3 att åtgärda om IPL1 felar. Detta är 
oklart hur det ska hanteras. IPL 3+ IPL 4 

  Uteslutet ingirpande av ABS/TCS. All 
assisterad funktionalitet är 
äventyrad 

  

Varningslampa börjar lysa på instrumentbräda 
 

Obefogad eller uteslutet ingripande av ESP 
styrenhet. ABS/TCS funktionalitet kvarstår 

IH och IPL1 är en beroende grupp. Det kan tänkas vara så att om 
IH sker till följd av exempelvis strömmatningsfel eller NVH så 

påverkas IPL1 och IPL 2 också av detta.  
1. IH + IPL 1 

2. IPL 2 + IPL 3 

  
Fullständig förlust av bromskraft 

  

  
Fullständig förlust av bromskraft 
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APPENDIX G: RBDLOPA-SCENARION 

 
RBDLOPAID  Independent protection layer Independent protection layer 

 Möjliggörande tillstånd Inledande händelse 

 1 2 

1 

 
Fabriksfel vid programmering av ESP 

mjukvara leder till kompilerings- eller 

körtidsfel i ESP  

styrenhet 

Watchdog i ESP stryrenehet uppfattar att 

CPU felar och stänger därför av ESP 

funktionalitet.Varningslampa börjar lysa på  

instrumentbräda 

 

1.1 

 

CPU i ESP styrenhet felar till följd av slitage.  

Detta omfattar fel i singlakontakter, 

strömmatning och hårdvara i CPU'n. 

Redundans i form av sekundär CPU som 

körs med identisk mjukvara finns tillgänglig 

och tas i  

drift 

Watchdog uppfattar att CPU i ESP styrenhet 

felar och stänger därför av all ESP 

funktionalitet  

Varningslampa börjar lysa på 

instrumentbräda 

1.2 

 
Öppen krets eller kortslutning förekommer i 

en tväraccelerationsgivare vilket leder till 

att ingen  

utsignal genereras 

CAN bus uppfattar att givaren har felat 

vilket förmedlas till ESP styrenhten som 

stängs av.  

Varningslampa börjar lysa på 

instrumentbräda 

 

1.3 

 
Fjädern i tväraccelerationsgivaren oscillerar 

inte enligt design  vilket ger fel utslag 

avseendes fordonets tväracceleration. Detta 

sker till följd av NVH skada. 

Watchdog i ESP styrenhet uppfattar att 

givaren är defekt och stänger således av all 

ESP funktionalitet. Varningslampa börjar 

lysa på  

instrumentbräda 

 

2 

 

Öppen krets eller kortslutning förekommer i 

en hjulhastighetsgivare till följd av NVH, 

korrosion  

eller varaktighetsskada 

CPU uppfattar att givaren felar och stänger 

därför av all ABS/TCS funktionalitet. Om 

detta inte sker tvingas omstartsprotokoll 

från watchdog. Om detta inte hjälper 

tvingar  

watchdog avstängning. Varningslampa 

börjar  

lysa på instrumentbräda 

 

2.1 

 

En hjulhastighetsgivare felar mekaniskt till 

följd av NVH- eller varaktighetsfel 

Feldiagnostik skickas till CPU via PWM 

signalet genererad i givarens krets. CPU tar 

emot detta och uppfattar att givaren felar 

och stänger  

således av ABS/TCS funktionalitet. 

Watchdog uppfattar att CPU felar och kör  

omstartsprotokoll. Watchdog uppfattar att  

omstart av CPU inte åtgärdat problemet 

och  

kräver avstängning av ABS/TCS 

funktionalitet.  

Varningslampa börjar lysa på 

instrumentbräda 

 

2.2 

 

Fabriskfel vid programmering av ABS/TCS 

mjukvara leder till kompilerings- eller 

körtidsfel. 

Watchdog uppfattar felet i styrenehten och 

kräver avstängning av ABS/TCS 

funktionalitet.  

Varningslampa lyser på instrumentbräda 

 

2.3 

 
CPU i ABS/TCS styrenhet felar till följd av 

slitage.  

Detta omfattar fel i singlakontakter, 

strömmatning och hårdvara i CPU'n. 

Redundans i form av CPU som körs med 

identisk mjukvara finns tillgänglig och tas i 

drift 

Watchdog uppfattar att CPU i ESP styrenhet 

felar och stänger därför av all ESP 

funktionalitet.  

Varningslampa börjar lysa på 

instrumentbräda 

3 

 

Bromskopplingar i bromskretsen läcker till 

följd av korrosion eller slitage. 

Sekundär bromskrets kan upprätthålla 

tillräcklig bromskraft. Varningslampa börjar 

lysa på  

instrumentbräda 

 

4 

 

Läckage i huvudcylinderns inkapsling till 

följd av NVH, varaktighet- eller 

korrosionsskada 

Redundans i form av sekundär 

huvudcylinder behåller full funktionalitet. 

Varningslampa börjar lysa på 

instrumentbräda 
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 Independent protection layer Independent protection layer  
 Konsekvens Kommentar 
 3 4 

beroende-grupper 

  

Uteslutet ingripande av ESP styrenhet. 

ABS/TCS funktionalitet kvarstår 

IPL 1 och IPL 2: beroende grupp  

Om felmoden för IPL 1 är av 

komponentfel kommer detta ge slå på 

varningslampan. Om IPL  

1 felar på ett sätt där ESP styrenhet felar 

till följd av mjukvara eller annat som 

leder till att systemet inte "vet om" att 

CPU har felat  

IH+IPL 1 

   kommer varningslampa inte slås på.  

  

Obefogad eller uteslutet ingripande av ESP 

styrenhet. ABS/TCS funktionalitet kvarstår 

IH och IPL1 är en  beroende  grupp. Det 

kan tänkas vara så att om IH sker till följd 

av exempelvis  

strömmatningsfel eller NVH så påverkas 

IPL1  

också av detta. IPL 2 och 3 är också en  

beroende   

grupp (se LOPA-ID 1) 

 

  

Obefogat/felaktigt ingripande av ESP 

styrenhet. ABS/TCS funktionalitet kvarstår 

  

  

Obefogat/felaktigt ingripande av ESP 

styrenhet. ABS/TCS funktionalitet kvarstår 

IPL 1 och IPL 2  beroende  grupp. Om 

felmoden för watchdog är av styrskäl, 

dvs inte elektrisk krets som felar kommer 

varningslampan inte att lysa 

 

  
Obefogat/felaktigt ingripande av ABS/TCS 

styrenhet. All assisterad 

bromsfunktionalitet är  

äventyrad 

IPL 1 och IPL 2  beroende  grupp. Om 

felmoden för watchdog är av styrskäl, 

dvs inte elektrisk krets som felar kommer 

varningslampan inte att lysa 

 

  

Obefogad/felaktigt ingripande av ABS/TCS 

styrenhet. All assisterad 

bromsfukntionalitet är  

äventyrad 

IPL 1 och IPL 2  beroende  grupp. Om 

felmoden för watchdog är av styrskäl, 

dvs inte elektrisk krets som felar kommer 

varningslampan inte att lysa 

IH + IPL 1 

  
Uteslutet ingirpande av ABS/TCS. All 

assisterad funktionalitet är äventyrad 

  

  
Obefogad eller uteslutet ingripande av ESP 

styrenhet. ABS/TCS funktionalitet kvarstår 

IH och IPL1 är en  beroende  grupp. Det 

kan tänkas vara så att om IH sker till följd 

av exempelvis  

strömmatningsfel eller NVH så påverkas 

IPL1 och IPL 2 också av detta.  

 

  
Fullständig förlust av bromskraft 

  

  
Fullständig förlust av bromskraft 

  


