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PREAMBUŁA
Jednym z najważniejszych zadań rządu każdego kraju
jest zapewnienie bezpieczeństwa jego obywatelom.
Odpowiednie organy rządowe muszą się nieustannie
dostosowywać do ciągle zmieniających się warunków i zmieniających się globalnych paradygmatów,
wpływających na bezpieczeństwo. W szczególności
silniejsze powiązania różnych sektorów społecznych,
gęste sieci infrastruktury i urbanizacja społeczeństwa to czynniki, które uzależniły nas od wiarygodnej,
bezpiecznej infrastruktury transportowej. Każde osłabienie, zaburzenie lub brak powiązań w tym zakresie
mogłoby mieć istotny wpływ na stan kraju, gospodarki
i obywateli kraju.
Przewodnik po obszarach ryzyka przyczynia się do
rozwoju bezpiecznej, skutecznej i funkcjonalnej
sieci transportowej w Europie dzięki identyfikacji
i oceny wszystkich możliwych zagrożeń infrastruktury

transportowej. Dzięki uwzględnieniu głównych dróg
i infrastruktury kolejowej, obejmuje ona połączenia
transportowe w całej Europie, umożliwiając właścicielom i operatorom sieci transportowych uzyskiwanie informacji o tym, które z systemów infrastruktury
mogą być podatne na zagrożenia i szczególne niebezpieczeństwa, które mogą mieć potencjalnie największy
wpływ na ich różnorodne struktury.
Przewodnik po obszarach ryzyka powstał w wyniku
projektu badawczego AllTraIn Przewodnik po obszarach ryzyka - Infrastruktura transportowa przy wsparciu finansowym Programu Zapobiegania,
Gotowości i Zarządzania skutkami terroryzmu i innymi
programami związanymi z oceną stanu bezpieczeństwa (CIPS) Komisji Europejskiej - Dyrekcji Generalnej
Spraw Wewnętrznych
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Definicje
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Pojęcie

Definicja

Źródło

Pojęcie

Definicja

Źródło

Zasób

Odpowiedni element lub część infrastruktury.

AllTraIn

Niepewność

AllTraIn

Zagrożenie

Potencjalne zdarzenie, które może negatywnie wpłynąć na
ochronę oraz/lub dostępność zasobów infrastruktury transportowej.

AllTraIn

Zdarzenie inicjujące

Zagrożenie najwyższej rangi, którego źródłem jest zdarzenie
określane jako: awaria sprzętu, zdarzenie meteorologiczne
lub geofizyczne.

AllTraIn

Nieokreślony stan niektórych elementów charakteryzujący sytuację lub wynik procesu, spowodowany brakiem lub
ograniczeniem wiedzy
(redukowalna niepewność epistemologiczna) lub zmiennością wewnętrzną albo naturalną (nieredukowalna niepewność aleatoryczna).

Zagrożenie niższej rangi rozwijające się w miejscu pojawienia się zdarzenia inicjującego.

AllTraIn

Opis kwalifikujący niepewność wystąpienia zdarzenia. W
kwalifikacji – częstotliwość lub prawdopodobieństwo.

AllTraIn

Zjawisko miejscowe

Prawdopodo-bieńswo zdeterminowane
Częstotliwość

PIARC

Wpływ

Sposób, w jaki zagrożenie wpływa na dany zasób (np. wysoka woda, zastosowane siły).

AllTraIn

Ilość wystąpień konkretnego zdarzenia w określonych
ramach czasowych (np. wypadków na rok).

Okres powrotu

AllTraIn

Wartość podatna

Określa wartość infrastruktury w kategoriach kosztu i czasu wymiany koniecznej ze względu na miejscowe zjawisko.
Zależy wyłącznie od charakterystyki zasobu.

AllTraIn

1/Częstotliwość, tzn. oczekiwana ilość czasu między dwoma
wystąpieniami zdarzenia.

Prawdopodo-bieństwo

Prawdopodobieństwo wystąpienia zdarzenia wyrażone cyfrą
między 0 i 1.

PIARC

Wrażliwość

Charakterystyka i okoliczności […] składnika zasobu sprawiające, że jest podatny na niszczący wpływ zagrożenia.

UNISDR

Ryzyko

Kobinacja prawdopodobieństwa wystąpienia zdarzenia i
jego negatywnych skutków.

Miejscowe skutki

Niechciany stan składnika zasobów będącego pod wpływem
jakichś czynników, wyrażający się zniszczeniem lub zaburzeniem pracy (czas przestoju). Oceniany czasem i kosztem
naprawy i przestoju: Miejscowe skutki = Wartość podatna ×
Wrażliwość

AllTraIn

Na podstawie
UNISDR

Blokada

AllTraIn

Skutki globalne

Skutki z punktu widzenia właściciela, operatora i społeczeństwa. Oceniane czasem i kosztem naprawy, utraconych
zysków i kosztem objazdów. Depends e.g. Wpływ na pewną
liczbę użytkowników
i konfigurację sieci.

AllTraIn

Niezapowiedziana obecność obiektów fizycznych, które w
całości lub częściowo zajmują użyteczną przestrzeń ruchu
w infrastrukturze. Przykłady: opady śniegu, kamienie lub
osuwisko. Obce przemioty mogą również wchodzić w kolizję
z pojazdami.

Wpływ działalności
operacyjnej

AllTraIn

Kluczowe znaczenie

Znaczenie elementu lub części infrastruktury w świetle dostępności infrastruktury transportowej.

AllTraIn

Bardziej lub mniej zanczące ograniczenie możlwości działania wyposażenia infrastruktury, które jest kluczowe dla
przepływu ruchu.
Przykład: zniszczenie systemu sterowania ruchem spowodowane uderzeniem pioruna.

Wpływy strukturalne

AllTraIn

Bezpieczeństwo

Ochrona infrastruktury transportowej przed niezamierzonymi zdarzeniami, takimi jak wypadki, o których mowa w
odnośnych normach.

SecMan

Dodatkowe (statyczne, dynamiczne) obciążenie infrastruktury oraz/lub obniżnona odporność struktury. Przykład: Zbyt
duży ciężar pojazdu może Doporowadzić do uszkodzeniu
elementu frastruktury.

Ochrona

Stan gotowości, zapobieganie i prewencja w zakresie infrastruktury transportu w obliczu zagrożeń naturalnych i
spowodowanych przez człowieka.

AllTraIn
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1.
1.1

Wstęp
Tło

Sieć transportowa jest prawdopodobnie dla gospodarki i społeczeństwa Europy jednym z najważniejszych
systemów. Ponadnarodowe szlaki komunikacyjne odgrywają istotną rolę w ruchu towarów i dostaw oraz
wpływają na mobilność ludności. Chociaż transport
pasażerski i towarowy w UE wykorzystuje przede wszystkim drogi lądowe, jak dotąd nie wypracowano spójnej metodologii ochrony środków transportu. Każde
zakłócenie tych struktur może prowadzić do negatywnych konsekwencji dla ludności dotkniętego regionu
i gospodarki jako całości.
Obecnie istnieje wiele różnych podejść do identyfikacji
zagrożeń charakterystycznych dla infrastruktury transportowej. Większość z nich skupia się na poszczególnych rodzajach ryzyka lub konkretnych zagrożeniach,
ale w Europie brakuje kompleksowego, zintegrowanego porównania wszystkich, wielowymiarowych zagrożeń infrastruktury transportowej. Właściciele i operatorzy infrastruktury stoją w obliczu wielu zagrożeń
oraz wobec potrzeby określenia priorytetów przydziału
środków na działania, które zwiększają dostępność i/
lub ochronę tych struktur. Projekty w trakcie realizacji
i projekty zakończone identyfikują potrzebę uporządkowanego, wspólnego, europejskiego podejścia do
oceny tych zagrożeń. Z projektów badawczych wynika szczególnie potrzeba stworzenia kompleksowego
katalogu wszystkich zagrożeń, w obliczu których stoją
ważniejsze elementy infrastruktury transportowej.
Potrzebne jest zintegrowane podejście. Tak więc, naszym głównym celem było stworzenie praktycznego
i przyjaznego dla użytkownika przewodnika po obszarach ryzyka dla infrastruktury transportu lądowego, co
ułatwi uporządkowane, ponadnarodowe i całościowe
podejście do ochrony i zarządzania ryzykiem.
Mając powyższe na uwadze, przewodnik po zagrożeniach zawiera listę wszystkich istotnych zagrożeń dla infrastruktury transportowej w Europie. Ponadto zostały
opracowane kryteria klasyfikacji infrastruktury transportowej według podatności na zagrożenia. Poprzez
połączenie informacji zebranych na temat zagrożeń
10

1.2.2

i charakterystyki infrastruktury, wypracowano metodyczne podejście do oceny struktur i skutków zagrożeń.
Osiągnęto to dzięki stworzeniu procedury oceny jakościowej, która określa słabe punkty różnych rodzajów
infrastruktury transportowej na tle różnych zagrożeń.
Przewodnik po obszarach ryzyka powstał przy wsparciu finansowym Programu Zapobiegania, Gotowości
i Zarządzania skutkami terroryzmu i innymi programami związanymi z oceną stanu bezpieczeństwa (CIPS)
Komisji Europejskiej - Dyrekcji Generalnej Spraw
Wewnętrznych.

1.2
1.2.1

Podstawowe pojęcia
Ochrona i bezpieczeństwo

Przewodnik po zagrożeniach zajmuje się ochroną infrastruktury drogowej i kolejowej. W tym kontekście przez
ochronę rozumie się gotowość, zapobieganie i utrzymanie w dobrym stanie infrastruktury transportowej – jest
to ochrona przed nadzwyczajnymi zagrożeniami, zarówno spowodowanymi przez człowieka, jak i naturalnymi.
Taka definicja ochrony jest komplementarna wobec
pojęcia bezpieczeństwa, definiowanego jako chronienie infrastruktury transportowej przed przypadkowymi zdarzeniami, takimi jak wypadki, które są objęte
odpowiednimi normami. Tak więc zasadnicze różnice
pomiędzy ochroną i bezpieczeństwem są następujące:
• bezpieczeństwo dotyczy wydarzeń objętych odpowiednimi normami, a ochrona skupia się na zagrożeniach wyjątkowych;
• bezpieczeństwo skupia się zarówno na zagrożeniach niezamierzonych (naturalnych i tych, których
źródłem jest człowiek) podczas gdy ochrona obejmuje ponadto wydarzenia zamierzone (spowodowane przez człowieka).
Bezpieczeństwo nie wchodzi w zakres „Przewodnika
po zagrożeniach”.
Przewodnik po obszarach ryzyka - Infrastruktura transportowa

1.3

Zasoby

Każda infrastruktura transportowa składa się z wielu elementów, ustawionych jeden za drugim. Każda
analiza zagrożeń musi przyglądać się tym elementom
oddzielnie, w zależności od rodzaju (np. nasyp, most
itp.) i specyficznych cech (długość, wysokość, itp).

1.3.1

Podejście AllTraIn
Matoda podwójnego wejścia

Filozofia AllTraIn polega na połączeniu wszystkich
rodzajów zagrożenia ze wszystkimi rodzajami infra-

W niniejszym przewodniku, elementy lub części infrastruktury lub sekcje określamy ogólnie jako zasoby.

struktury kolejowej i drogowej (zasobami). W celu re-

1.2.3

wejścia, jak pokazuje rysunek 1.

Zagrożenia

Zagrożenia są zdefiniowane jako potencjalne zdarzenia mogące zagrozić bezpieczeństwu i/lub dostępności
zasobów infrastruktury transportowej. Zgodnie z tym,
co przedstawiono powyżej (1.2.1 Ochrona i bezpieczeństwo), Przewodnik po zagrożeniach obejmuje następujące typy zdarzeń:

alizacji tego pomysłu, stworzono metodę podwójnego

1. Zasada podwójnego wejścia ma umożliwić
użytkownikowi:
• wprowadzenie określonego składnika zasobów
i otrzymanie informacji o właściwych zagrożeniach
(pierwsze wejście),

• zagrożenia zamierzone, których źródłem jest
człowiek,
• (wyjątkowe) niezamierzone zagrożenia, których
źródłem jest człowiek,

• wprowadzenie konkretnego zagrożenia i otrzymanie informacji o szczególnie wrażliwych rodzajach
zasobów (drugie wejście).

• (wyjątkowe) zagrożenia naturalne.

ZAGROŻENIA
SPOWODOWANE PRZEZ
CZŁOWIEKA

NATURALNE
Wyjście 2:
Lista zagrożonych zasobów

Wejście 1:
Ocena jednego konkretnego zasobu

Metodologia
0
AllTraIn
Wyjście 2:
Lista zagrożonych zasobów

Wejście 2:
Ocena jednego konkretnego zasobu

MOSTY

TUNELE

NASYPY

PRZEKROJE

ZASOBY
SYSTEMY
SCENTRALIZOWANE

Rysunek 1 – Metoda podwójnego wejścia
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1.3.2

Łańcuch sekwencyjny

Niezależnie od metody podwójnego wejścia, drugą wiodącą koncepcją przewodnią AllTraIn jest łańcuch sekwencyjny. Zasadniczym celem łańcucha

sekwencyjnego jest ustanowienie ogólnych ram łączenia elementów infrastruktury i zagrożeń (zasobów).
Osiąga się ten cele przez wprowadzenie zestawu globalnych pojęć opisujących powiązania między tymi
pojęciami.

ZASÓB

szczegółowe rozważania są częścią metodologii oceny
opisanej w rozdziale 4.

Jednak, należy koncentrować się na górnej części rysunku, czyli łańcuchu sekwencji, który wiąże ze sobą
główne koncepcje. Podejście metodologiczne i inne

Rys. 3 przedstawia zwięzłe definicje poszczególnych
elementów łańcucha sekwencyjnego, a także ilustruje
przykład wspomnianego powyżej osunięcia się ziemi.

ZAINTEREOWANI

Z A G R O Ż E N IE
Zdarzenie
inicjujące

…

Zjawisko
miejscowe

PODEJŚCIE
METODOLOGICZNE

ŁAŃCUCH
SEKWENCY

ZAGROŻENIE

Podejście metodologiczne łączenia wpływu z lokalnymi konsekwencjami pokazuje dolna część rysunku 1.

Wpływ

Podatność V

Wartość
podatności E

Konsekwencje
l lokalne

• Początkowe zdarzenie wywołujące zagrożenie
(deszcz) powoduje zjawisko lokalnego zagrożenia
(np. osunięcie się ziemi). Związek przyczynowy
może być bezpośredni (deszcz powoduje osunięcie się ziemi) lub pośredni. Ten ostatni przypadek
symbolizuje szare pole obramowane linią przerywaną. Zasadniczo etapów pośrednich może być
wiele, niemniej jednak niniejsza metoda polega
na skupieniu się na początkowej przyczynie, a jej
ostateczny wynik lokalny widać obok zagrożonych
zasobów. W niektórych przypadkach początkowe
zdarzenie inicjujące i zjawisko lokalne może być
jednym i tym samym.
• Następny krok łączy miejscowe zjawisko (to sposób,
w jaki zagrożenie materializuje się obok składnika
zasobów) z wpływem (to sposób, w jaki zagrożenie działa na składnik zasobów). Jeśli miejscowym
12

ZAINTERESOWANI

Konsekwencje
globalne

Konsekwencje
lokalne
=E×V

Zdarzenie
inicjujące

Zdarzenia niosące
zagrożenia na najwyższym
poziomie, zdefiniowane
jako: działania człowieka,
awarie elementów
wyprodukowanych przez
człowieka, zdarzenia
geofizyczne i
meteorologiczne

Rysunek 2 – Łańcuch sekwencyjny i podstawowe podejście metodologiczne

Rysunek 2 przedstawia łańcuch sekwencyjny stanowiący logiczny fundament Przewodnika po
zagrożeniach:

ZASÓB

• Lokalne skutki mogą prowadzić do konsekwencji
globalnych, czyli obniżenia przepustowości sieci
transportowej, powodując opóźnienia w podróży
i koszty utraty przychodów z opłat za przejazd
autostradami. Globalne skutki są wyświetlane
w sekwencji dla łańcucha tytułem uzupełnienia,
ale nie są ujęte w ramy projektu.
Przewodnik po obszarach ryzyka - Infrastruktura transportowa

Zjawisko
miejscowe

Zdarzenia na niższym
poziomie zagrożenia,
powstające lokalnie, w
miejscu zasobu

Wpływ

Sposób oddziaływania
czynnika zagrożenie na
dany zasób (Np.
wysoka woda,
oddziaływanie sił)

Konsekwencje
lokalne

Niechciany stan zasobu
spowodowany przez
wpływ, wyrażony jako
zniszczenie fizyczne lub
zaburzenie działania.

Siła
mechaniczna
działająca na
nasyp

Silne
opady
deszczu

zjawiskiem jest osunięcie się ziemi - trzymając się
tego samego przykładu – charakter wpływu można
opisać jako przeszkodę, wpływ strukturalny, wpływ
operacyjny (jak określono w rozdziale 3).

• Wprawdzie wpływ odnosi się do zjawisk oddziaływujących na całą strukturę, nie niesie informacji
o konsekwencjach. To, czy występują konsekwencje i na ile są groźne zależy od wrażliwości i stopnia
podatności składnika zasobów. Model skupia się
na miejscowych skutkach, czyli szkodach wyrządzonych bezpośrednio i lokalnie, dotyczących składnika zasobów. Są to koszty napraw i odbudowy
oraz czas wyłączenia konkretnego zasobu z ruchu.

…

Osunięcie
się ziemi

Konsekwencje
globalne

Konsekwencje z punktu
widzenia właściciela,
operatora lub
społeczeństwa. Liczbowo
przedstawione jako koszt
naprawy, strata
przychodów lub koszt
objazdu.

Strata
przychodu,
opóźnienia w
podróży
Zakłócenie
funkcjonowania
drogi lub trasy
kolejowej

Rysunek 3 – Łańcuch sekwencyjny: Definicje i przykłady

1.4

Struktura Przewodnika

W oparciu o podejście podwójnego wejścia, które
ilustruje rysunek 1, Przewodnik po zagrożeniach ma
następującą strukturę:
• identyfikacja istotnych zagrożeń (rozdział 2);
• klasyfikacja infrastruktury w odniesieniu do jej podatności (rozdział 3);
• powiązanie zagrożeń z rodzajami podatności
Przewodnik po obszarach ryzyka - Infrastruktura transportowa

infrastruktury: ustanowienie metodologii oceny,
odpowiadającej „metodologii Alltrain” – rys. 1
(rozdział 4);
• wprowadzenie strategii niezbędnych do wdrożenia
kroków zaradczych (rozdział 5).
Oprócz Przewodnika opracowano jeszcze aplikację
(AllTraIn Tool). Narzędzie AllTraIn to bardzo praktyczna
i łatwa w obsłudze internetowa opcja Przewodnika po
zagrożeniach. Przewodnik AllTraIn Tool razem z krótką
instrukcją można znaleźć w Internecie (www.alltrain‐
project.eu).
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2.

2.1

Czynniki ryzyka dla infrastruktury
drogowej i kolejowej
Zdarzenie inicjujące

Zgodnie z definicją we wstępie, zdarzenie inicjujące to
zdarzenie o najwyższej randze zagrożenia, między innymi:
• zamierzone i niezamierzone zdarzenia spowodowane przez człowieka (np. sabotaż, kradzież itp.),
• zdarzenia meteorologiczne (np. ekstremalny wiatr,
opady deszczu, śniegu, oblodzenie itp.),
• zdarzenia geofizyczne (np. trzęsienie ziemi, tsunami, płynna lawa),
• zdarzenia grawitacyjne (np. lawina - osunięcie się
ziemi, lawina skalna itp.),
• zdarzenia hydrologiczne (np. powódź na rzece, przepełnienie jeziora, powódź w mieście itp.),
• inne zdarzenia (np. burze magnetyczne, pożary lasu, zwalone drzewa itd.).
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Każde z tych zdarzeń można rozbić na bardziej szczegółowe elementy; na przykład, zdarzenia meteorologiczne można podzielić na spowodowane zimnymi i ciepłymi frontami, cyklony i burze, miejscowe porywiste
wiatry, deszcz, śnieg, grad, oblodzenia itp. Przykładowa
lista już wskazuje, że będzie trudno całkowicie od siebie te zjawiska oddzielić (deszcz może iść za frontem
chłodnego powietrza, itp.). W kontekście Przewodnika
po zagrożeniach rozdzielanie tych współzależności nie
jest konieczne, bo z punktu widzenia metodologii tego
modelu najważniejsze są miejscowe zjawiska (zagrożenia) i ich wpływ, a nie ich odległe przyczyny. Zjawiska
miejscowe omawiamy szczegółowo poniżej.

2.2

Zjawiska miejscowe

Kiedy zostanie rozpisana lista możliwych miejscowych
zagrożeń, okaże się, że różnica między zagrożeniami
spowodowanymi przez człowieka i zagrożeniami naturalnymi może być spora.
Wszystkie wymienione poniżej zagrożenia są szczegółowo opisane w oddzielnych kartach zagrożeń, które
można znaleźć w Internecie (www.alltrain‐project.eu).
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2.2.1 Zagrożenia,
człowiek

których

źródłem

jest

W Tabeli 1 przedstawiono listę zagrożeń, których źródłem jest człowiek, podzielone na zamierzone i niezamierzone. Istnieje wiele zagrożeń, które mogą być konsekwencją zamierzonych lub niezamierzonych działań
(np. pożary). Przewodnik po zagrożeniach ogranicza

się do kwestii ochrony, określonych we wstępie (wyjątkowe zagrożenia spowodowane przez człowieka i zagrożenia naturalne), a zatem zwykłych wypadków samochodowych nie bierze się pod uwagę. Niemniej
jednak zderzenia (zamierzone) i zagrożenie stwarzane
przez nadmierne wymiary pojazdu, jego masę to nadzwyczajne zagrożenia, które nie są objęte zaleceniami
projektowymi.

Tabela 1 – Lista zjawisk miejscowych. Zagrożenia spowodowane działalnością człowieka

Rodzaj działania

Miejscowe zjawisko

Tylko niezamierzone

Zamierzone zderzanie
Sabotaż
Kradzież
Atak cybernetyczny

Tylko zamierzone

Zbyt duże rozmiary pojazdu
Zbyt duży ciężar pojazdu

Zamierzone/niezamierzone

Blokowanie
Pożar
Wybuch
Niebezpieczny wyciek

Przewodnik po obszarach ryzyka - Infrastruktura transportowa
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2.2.2

Naturalne czynniki ryzyka

Jak wskazano w rozdziale 2.1 (zdarzenia inicjujące),
wiele zjawisk miejscowych nie wywołuje jedno zdar-

Tabela 2 przedstawia listę zagrożeń naturalnych.
Kategoria zagrożenia w lewej kolumnie jest oparta na
konwencjach stosowanych w ramach badania zagrożeń
naturalnych. Kategorie zagrożenia nie są spójne z koncepcją zdarzeń inicjujących wymienionych powyżej, bo
na przykład lawiny znalazły się w kategorii zagrożeń
grawitacyjnych. Grawitacja nie jest jednak czynnikiem
sprawczym ani zdarzeniem inicjującym, ani też czynnikiem sprawczym w sensie sekwencji łańcucha.

zenie inicjujące, lecz wiele czynników. Tak więc, źrónaturalny, jak i ludzki, np. w przypadku awarii zapory. W tym konkretnym przypadku postanowiono, dla
uproszczenia metodologii, potraktować awarię zapory
w taki sam sposób, jak inne rodzaje powodzi (czyli jako
zagrożenie naturalne).

Kategoria zagrożenia

Zjawisko miejscowe

Zagrożenia meteorologiczne

Ekstremalnie silny wiatr
Ekstremalne opady deszczu
Ekstremalne opady śniegu
Zamieć
Burza piaskowa
Gwałtowna burza
Oblodzenie

Piorun
Burza śnieżna
Mgła
Grad
Ekstremalnie wysokie temperatury
Ekstremalnie niskie temperatury

Trzęsienie ziemi
Odksztalcenie/przesunięcie gruntu
Przekrój i obniżenie się poziomu
gruntu
Upłynnienie ziemi
Zapadlisko

Tsunami
Wypływ lawy
Spływ popiołowy
Chmura pyłu

Lawina
Osunięcie się gruntu
Płytkie osunięcie się gruntu
Głębokie osunięcie się gruntu

Lawina skalna
Zapadlisko skalne
Odpadnięcie fragmentu klifu

Zagrożenia hydrologiczne

Powódź na rzece i przelanie się
jeziora
Powódź błyskawiczna
Powódź w mieście

Wylanie wód gruntowych
Powódź o niespotykanych rozmiarach

Inne zagrożenia

Zwalone drzewa
Pożar lasu
Burza magnetyczna

Zaciemnienie
Gryzonie
Zwierzęta przechodzące przez
drogę

Zagrożenia grawitacyjne
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Kategoryzacja infrastruktury i podatność na konkretne zagrożenia

dłem miejscowego zjawiska może być zarówno czynnik

Tabela 2 – Lista zjawisk miejscowych. Naturalne czynniki ryzyka

Zagrożenia geofizyczne

3.

3.1

Typy infrastruktury

Według podstawowego systemu pojęciowego przyjętego w łańcuchu sekwencyjnym, po charakteryzacji
potencjalnych wydarzeń (zagrożeń), które mogłyby wywrzeć negatywny wpływ na bezpieczeństwo
i zdolności operacyjne infrastruktury, następuje ocena miejscowych wpływów oddziaływań na każdy typ
infrastruktury.
Ogólnym celem jest, biorąc pod uwagę rodzaj oddziaływania, identyfikacja potencjalnych cech związanych z podatnością każdego elementu infrastruktury.
Wspomniane oddziaływania mogą także pociągać

inne, nie brane pod uwagę skutki istotne dla zainteresowanych stron oraz dla społeczeństwa w ogóle (konsekwencje globalne).
W ramach przyjętej metodologii wybrano następujące
typy zasobów:
1. mosty,
2. tunele,
3. nasypy,
4. przekroje,
5. systemy scentralizowane.

Most
Tunel

Nasyp
Przekrój

Systemy
scentralizowane
Rysunek 4 – Główne typy omawianych zasobów
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Pierwsze cztery rozważane rodzaje zasobów (mosty,
tunele, nasypy i uskoki) można ogólnie określić jako strukturalne biorąc pod uwagę, że stanowią one
twardą część fizycznej infrastruktury transportowej
(rysunek 4). Tunele i mosty są używane do przekraczania różnych typów barier. Tunele to przejścia podziemne lub podwodne, wydrążone pod powierzchnią
(zazwyczaj w górach lub na obszarach miejskich/wrażliwych), a mosty są konstrukcje zbudowane po to, by
pokonywać przeszkody fizyczne, w tym obszary wód,
dolin i drogi. Uskoki i nasypy są wykorzystywane do
dostosowania naturalnego terenu do wymogów profilu drogi/linii kolejowej. Ogólnie rzecz biorąc, otwarte
odcinki drogowe i kolejowe mogą być zakwalifikowane
jako przekroje lub nasypy lub jedno i drugie. Przekroje
wymagają wykopu w ziemi w celu obniżenia poziomu powierzchni, a wały ziemne są wykorzystywane
do podniesienia poziomu powierzchni. Wszystkie te
Przewodnik po obszarach ryzyka - Infrastruktura transportowa

rodzaje zasobów można znaleźć w systemach transportu drogowego, kolejowego lub w systemach
mieszanych.
System scentralizowany to system wspólny dla więcej,
niż jednego składnika. Jest on bardzo ważny dla funkcjonalności zasobów, w szczególności w komunikacji, monitorowaniu i kontroli ruchu, bezpieczeństwie,
a nawet zaopatrzeniu w energię w przypadku systemów kolejowych. Choć nie jest to typ infrastruktury,
w indywidualnych przypadkach, niewykluczony jest
wpływ wszystkich zagrożeń rozważanych w niniejszym
Przewodniku. Wystąpienie jakiegokolwiek zagrożenia
w systemie scentralizowanym ma podobny wpływ na
jeden lub większą liczbę określonych elementów infrastruktury, a potencjalnie negatywne skutki takich
zagrożeń są znacznie poważniesze w przypadku kolei.
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3.2 Podstawowe warunki i główne
czynniki
Kategoryzacja infrastruktury oparta jest na podstawie analizy istniejących działających infrastruktur
transportowych. Cechy infrastruktury rozważa się,
w ramach wspólnej metodologii, pod kątem oceny
zagrożeń wynikających z jej słabych punktów. Środki
zapobiegawcze, które są już wprowadzone w czasie
analizy, są uważane za cechy infrastruktury. Kiedy takich środków nie ma lub są niewystarczające, podaje się informacje na końcu analizy, które z nich mogą
być wdrażane w celu złagodzenia lub zapobiegania
skutkom określonego zagrożenia. O tych działaniach
mówią arkusze zagrożenia (patrz rozdział 5.2).
Wrażliwość rozumie się jako stopień uszkodzenia infrastruktury w wyniku konkretnego wpływu.
Kategoryzacja infrastruktury przygotowuje informacje
niezbędne do podjęcia następnego kroku, jakim jest
ocena lokalnych konsekwencji. Zgodnie z nową metodologią ta charakterystyka jest skutkiem połączenia
dwóch głównych grup czynników:
• Typ wpływu na infrastrukturę. Bierze się pod
uwagę trzy typy wpływów: przeszkoda blokująca
(ruch), wpływ działalności operacyjnej i wpływ
strukturalny.
—— Przeszkoda: niezapowiedziana fizyczna obecność
obcych obiektów, które w całości lub częściowo
zajmują użytkową przestrzeń ruchu w infrastrukturze. Przykłady: opady śniegu lub zablokowanie
osuwiskiem skalnym i ziemią. Te obiekty mogą
również wejść w kolizję z pojazdami.
—— Wpływ działalności operacyjnej: umniejszenie,
mniej lub bardziej znaczące, funkcjonalności urządzeń infrastruktury niezbędnej dla ruchu drogowego. Przykład: uszkodzenie systemu sterowania ruchem spowodowane przez piorun.
—— Wpływ strukturalny: dodatkowe (statyczne, dynamiczne) obciążenie infrastruktury i/lub zmniejszona odporność strukturalna. Przykład: nadmierna
masa pojazdu może doprowadzić do uszkodzenia
elementu infrastruktury.
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• Typ miejscowej konsekwencji dla infrastruktury.
Bierze się pod uwagę dwa podstawowe typy konsekwencji: uszkodzenie wymagające naprawy i poniesienia kosztów wymiany i przerwanie usługi (lub
czas przestoju).
—— Koszty naprawy i wymiany: fizyczne uszkodzenie
infrastruktury, wymagające naprawy i (lub) wymiany części, a nawet częściowa lub całkowita wymiana elementu infrastruktury. Koszty te mogą być
określane ilościowo w jednostkach monetarnych
(np.: w EUR) lub przez czynniki bezwymiarowe
w funkcji wartości referencyjnej narażonych na
uszkodzenia zasobów.
—— Czas przestoju: całkowite lub częściowe przerwanie ruchu lub normalnej eksploatacji infrastruktury w sieci transportowej. Efektem są szkody
ponoszone przez użytkowników i społeczeństwo
oraz podmiot, który zarządza infrastrukturą. Jest
to zatem element konsekwencji globalnej, której
ocena wykracza poza zakres naszej metodologii.

infrastruktury, uważane za ważne i mogące mieć

3.3

Kategoryzacja

wpływ na zachowanie zasobu. Przykład: charakterystyka geologiczna terenu.
• Czynniki ruchu, w tym główne cechy elementu
infrastruktury, które mogą znacząco wpłynąć na
efekty pozastrukturalne (zakłócenia). Przykład: tryb
ruchu kolejowego lub drogowego.

W oparciu o doświadczenia i fundamentalne zrozumienie funkcjonowania elementów infrastruktury, za cztery główne kategorie czynników zagrożenia uważa się
następujące czynniki operacyjne: strukturalne, naturalne, ruchu i lokalne. Aspekty, o których mowa opisują
zasoby potrzebne do kompleksowej analizy lokalnych
skutków w zakresie kosztów i czasu, choć w tym przypadku analiza uwzględnia tylko jeden aspekt, a mia-

• Miejscowe czynniki operacyjne, wskazuje się
istnienie lub nieistnienie systemu komunikacyjnego monitorującego elementy infrastruktury
lub kontroli ruchu, kontroli bezpieczeństwa lub
zasilania w przypadku scentralizowanego systemu sieci kolejowej.

nowicie czas.
Na kolejnych stronach opisanych zostało szereg czynników branych pod uwagę przy klasyfikowaniu każdego
z pięciu typów zasobów. Bardziej szczegółowy i wszechstronny wykaz czynników można znaleźć w Internecie
(www.alltrain‐ project.eu).

Ze względów praktycznych analiza dotyczy wyłącznie
czasu przestoju, ponieważ jest on łatwiej mierzalny, niż
koszty odbudowy, jest mniej zależny od skali i kraju,
a w wielu przypadkach, istnieje zależność między dwoma rodzajami skutków lokalnych. Przyjmuje się zatem,
że czas przestoju dobrze odzwierciedla konsekwencje
miejscowe jako całość.
Związek pomiędzy tymi dwoma zestawami czynników
zależy od wrażliwości każdego typu zasobów oraz
każdego typu zagrożenia. Zostały one ujęte jako grupa
czynników wpływu:
• Czynniki strukturalne, w tym cechy wrażliwości
struktur fizycznych i mechanicznych, stanowiących
elementy infrastruktury. Cechy te będą wpływać na
podatność na rozpatrywane skutki. Przykład: typ
materiału konstrukcyjnego.
• Czynniki naturalne, w tym warunki środowiska naturalnego, w którym znajduje się element
Przewodnik po obszarach ryzyka - Infrastruktura transportowa
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Nasypy

system rodzaj budowy, przekrój i materiał, główne cechy geometryczne (rozpiętość, wysokość i długość),
stan strukturalny filarów, fundamentów, typ toru lub

Czynniki regulujące fizyczną wrażliwość nasypów
w sieciach drogowych lub kolejowych obejmują: typ
konstrukcji, główne cechy geometryczne i systemy odwadniania - czynniki strukturalne. Typ toru lub nawierzchni i istnienie konstrukcji pomocniczej, w przypadku
systemów kolejowych bierze się również pod uwagę.
Inne czynniki są takie same jak przy opisie tuneli, tj.
geologiczne/geotechniczne i hydrologiczne właściwości miejsca zarówno na, jak i pod powierzchnią ziemi
w odniesieniu do czynników naturalnych i kategorii ruchu, rodzaj i wielkość ruchu oraz połączenie z węzłem
transportowym jako czynnik ruchu. Miejscowe czynniki operacyjne określają obecność systemów przyległych do infrastruktury, które są podłączone do innych
części drogi/torów kolejowych.

nawierzchni i istnienie konstrukcji pomocniczej (w przypadku kolei). Naturalne czynniki brane pod uwagę
to: fundamenty i charakterystyka przeprawy; czynniki ruchu to te, które opisują specyfikę ruchu lokalnego: kategoria ruchu (jazda górą lub dołem), rodzaj
i wielkość ruchu, a także istnienie lub brak połączenia
z węzłem komunikacyjnym. Miejscowe czynniki operacyjne określają obecność systemów przyległych do
infrastruktury, które są podłączone do innych części
drogi/torów kolejowych.

Tunele
Przekroje

Czynniki brane pod uwagę przy ocenie fizycznej wrażliwości tuneli będących częścią sieci drogowej lub ko-

Czynniki regulujące fizyczną wrażliwość przekrojów
w sieciach drogowych lub kolejowych obejmują: typ
konstrukcji, główne cechy geometryczne (nachylenie
boczne i głębokość), systemy odwadniania i konstrukcje podparcia. Stan struktury, typ toru lub nawierzchni
i istnienie konstrukcji pomocniczej bierze się również
pod uwagę. Inne czynniki są takie same, jak przy opisie tuneli, tj. kategoria ruchu, rodzaj i wielkość ruchu
oraz połączenie z węzłem transportowym jako czynnik
ruchu oraz geologiczne/geotechniczne i hydrologiczne
właściwości miejsca zarówno na, jak i pod powierzchnią ziemi w odniesieniu do czynników naturalnych,
a dodatkowo charakterystykę naturalnego nachylenia.
Miejscowe czynniki operacyjne określają obecność systemów przyległych do infrastruktury, które są podłączone do innych części drogi/torów kolejowych.

lejowej obejmują, w zakresie czynników strukturalnych: typ budowy tunelu (systemu budowy i przekrój),
główne cechy geometryczne (długość, powierzchnia
przekroju poprzecznego i głębokość pokrycia) i szczególne cechy, które mogą mieć wpływ na jego wydajność technologiczną w aspekcie niektórych rozważanych zagrożeń: systemy odwadniające i wentylacyjne,
systemy ochrony przeciwpożarowej i wykrywania
pożaru i stan konstrukcji tunelu. Bierze się również pod
uwagę typ toru lub nawierzchni i istnienie konstrukcji pomocniczej. Naturalne czynniki brane pod uwagę
to geologiczne/geotechniczne i hydrologiczne właściwości miejsca zarówno na, jak i pod powierzchnią ziemi. Czynniki ruchu opisują specyfikę ruchu lokalnego
(kategoria, typ i wielkość), które mogą mieć poważny

Mosty

wpływ na konkretne zagrożenia, a także istnienie lub
brak połączenia z węzłem komunikacyjnym. Miejscowe
czynniki operacyjne określają obecność systemów pr-

Czynniki brane pod uwagę przy ocenie fizycznej wrażliwości mostów będących częścią sieci drogowej lub
kolejowej obejmują: typ konstrukcji, opisany przez
20

zyległych do infrastruktury, które są podłączone do
innych części drogi/torów kolejowych.
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Systemy scentralizowane

Wielkość wpływu na czas przestoju, który jest efektem lokalnych skutków osiadania gruntu na nasypie

Czynniki określające fizyczną podatność i wrażliwość
systemów scentralizowanych, będących częścią sieci drogowych lub kolejowych albo znajdujących się
w pewnej odległości od mostu, tunelu, nasypu lub
przekroju to zarówno czynniki strukturalne, naturalne
oraz ruchu. Czynniki strukturalne opisujące scentralizowane systemy to: typ i stan konstrukcji, fundamenty
i istnienie zdalnego dostępu do systemu. Czynniki naturalne określają warunki geologiczne/geotechniczne
i profil powierzchni terenu. Czynniki ruchu charakteryzują przeciętne natężenie ruchu sterowanego
przez system scentralizowany lub od tego systemu
uzależnionego.

Wrażliwość i zagrożenia ‐ przykład

turalnych, opisujących główne cechy fizyczne stworzonych zasobów, istotnych dla tego konkretnego zagrożenia. Obejmują one typ konstrukcji, a zwłaszcza
wysokość nasypu, lecz również właściwości toru, krytyczne przy odkształcaniu się podłoża. Chociaż tor nie
zbalastowany lepiej sobie radzi z małymi odkształceniami, jeśli odkształcenia przekroczą pewien poziom
wpływając na integralność strukturalną toru, czas przestojów może znacznie wzrosnąć.

Metodologia oceny jest centralnym puktem AllTraIn

wiedzę zawartą w modelu użytkownikom koń-

– ilustruje ją ramka na środku podwójnego wejścia na

cowych, czyli operatorom infrastruktury drogowej

rysunku 1. Zgodnie z metodą podwójnego wejścia mo-

i kolejowej w całej Europie. W tym celu opraco-

del oceny pozwoli użytkownikowi na:

wano oprogramowanie umożliwiające użytkowni-

miejscowych warunków geotechnicznych, geologicz-

manie informacji o istotnych zagrożeniach (pierws-

nych i hydrologicznych. Miękkie gleby i płytkie wody

ze wejście);

Chociaż w niektórych przypadkach pozostałe czynniki
mogą mieć pozytywny lub negatywny wpływ na sytuację, ich znaczenie jest mniejsze i można je rozważać
w innym kontekście.

• wprowadzenie konkretnych czynników zagrożenia
i otrzymanie informacji o szczególnie wrażliwych
typach elementów infrastruktury (drugie wejście).
Tak więc, zgodnie z metodologią oceny łączone są zagrożenia (rozdział 2) i zasoby (rozdział 3) tak, by ra-

Wpływa na możliwość wystąpienia tymczasowych niedrożności.

Głębokość

Wpływa na możliwość wystąpienia tymczasowych niedrożności.

Struktura pomocnicza
(kolejowa)

Jeśli występuje, to pojawia się możliwość wyłączenia zasilania
(trakcji kolejowej).

Czynniki naturalne
Wpływa na możliwość wystąpienia tymczasowych niedrożności.

Czynniki ruchu

kom odczytywanie informacji na temat istotnych
zagrożeń dla danej części infrastruktury (pierwsze
wejście - metoda podwójnego wejścia, opisana
w punkcie 5.1).
• Drugie wejście w niniejszej metodzie polega na wyborze konkretnego zagrożenia w celu uzyskania informacji na temat szczególnie wrażliwych rodzajów
infrastruktury. Aby to wejście było dostępne dla
użytkownika końcowego, dla każdego zagrożenia

cjonalnie odzwierciedlały realia i tworzyły wartość

utworzono karty informacyjne – również w oparciu

dodaną, istotną z punktu widzenia operatorów infra-

o model oceny (rozdział 5.2).

struktury. W tym celu konieczne jest przeprowadzenie

Nachylenie zbocza

• Po zdefiniowaniu modelu i wprowadzeniu informacji, następnym wyzwaniem było, aby udostępnić

• wprowadzenie elementów infrastruktury i otrzy-

Czynniki strukturalne

następujących kroków:

4.2

Koncpcja drzew zagrożeń

• Pierwszy krok polega na ustaleniu, jak zagrożenia,

Z punktu widzenia użytkownika końcowego model

wpływ i szkody są powiązane ze sobą przyczyno-

AllTraIn jest narzędziem, które potrafi identyfikować

wo. Liczba możliwych kombinacji zagrożeń, typów

istotne zagrożenia dla danego elementu infrastruk-

infrastruktury w różnych warunkach jest ogromna.

tury i odwrotnie - mogące identyfikować rodzaje in-

Tak więc, jednym z kluczowych wyzwań AllTraIn jest

frastruktury podatne na konkretne zagrożenia (patrz

stworzenie modelu, który pomieści złożone odd-

rysunek 1).

ziaływania przy jednoczesnym ograniczeniu liczby

Wpływa na możliwość wystąpienia tymczasowych niedrożności.

Miejscowe czynniki operacyjne

22

Koncepcja metodologii oceny

Z drugiej strony osiadanie gruntu zależy głównie od

Tabela 3 – Czynniki opisujące nasypy w świetle osiadania gruntu (tylko czasy przestoju)

Dodatkowe systemy

4.1

gruntowe oraz gleby wrażliwe na wodę to zagrożenia

Jako przykład, jak można wykorzystać tabele i czynniki podatności, biorąc pod rozwagę wrażliwość nasypu
przy zagrożeniu osiadania gruntu. Wybrane czynniki
przedstawia Tabela 3; identyfikuje się je tylko pod kątem znaczenia przy ocenie czasu przestoju.

Kategoria ruchu

Podstawy metod oceny

w dużym stopniu zależy od pewnych czynników struk-

mogące mieć istotne lokalne konsekwencje.

Naturalne nachylenie

4.

Jeśli występują, to pojawia się możliwość wyłączenia zasilania
lub kontrolowanego wyłączenia infrastruktury.
Przewodnik po obszarach ryzyka - Infrastruktura transportowa

powiązań nadmiarowych i nieistotnych. Rozdział

Z perspektywy mechanizmu działania, metoda wyma-

4.2 opisuje wybraną metodę, a rozdział 4.3 poka-

ga łączenia zagrożeń (zjawiska lokalne) wymienionych

zuje, jak model został wprowadzony w życie - czyli

w rozdziale 2 z typami infrastruktury opisanymi w rozd-

jak wprowadzić do niego informacje rzeczywiste,

ziale 3. Zważywszy na mnogość cech infrastruktury,

na podstawie dwóch przykładów.

liczba potencjalnych kombinacji może być bardzo duża.

Przewodnik po obszarach ryzyka - Infrastruktura transportowa
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Aby wygenerować model oceny należy skutecznie zi-

Rysunek 5 to szablon do generowania i wczytywania

dentyfikować odpowiednie kombinacje. Skuteczność

danych w modelu oceny dla danego zjawiska lokalne-

jest najważniejsza w świetle kolejnego kroku, w któ-

go: czynniki poprzedzające lokalne zjawisko (kryteria

rym każda kombinacja zagrożenia/infrastruktury jest
nasycona specjalistyczną wiedzą na temat możliwych
skutków i konsekwencji.

dyspozycyjności, czynniki sprawcze, środki zapobiegawcze) znajdują się po lewej stronie, a zdarzenia
następcze i czynniki strukturalne po prawej. Czynniki

Wybrana metoda, jako punkt wyjścia, wykorzystuje

poprzedzające można rozdzielić na dalsze czynniki po-

zagrożenia (zjawiska lokalne) z tabeli 1 i tabeli 2. Jej

przedzające, a zdarzenia następcze na dalsze zdarzenia

główną zaletą jest to, że zasoby (elementy infrastruk-

następcze. Ta metoda odpowiada analizie drzew zdar-

tury) są podzielone tylko pod kątem czynników struk-

zeń i błędów FTA/ETA, jednak prawa strona w podejś-

turalnych i innych czynników, które są istotne dla konkretnego zjawiska lokalnego, któremu się przyglądamy.
Na przykład, podział nasypów kolejowych na części linii
zelektryfikowanych/niezelektryfikowanych jest bardzo
ważny, jeśli miejscowe zjawisko to oblodzenie, ale mni-

ciu AllTraIn, przedstawiona na rys. 5 nie jest drzewem
zdarzenia w ścisłym tego słowa znaczeniu, ponieważ
rozwidlenia nie opierają się wyłącznie na zdarzeniach,
ale na kombinacji czynników strukturalnych i zdarzeń.

ej ważny, jeżeli to zamieć. Takie podejście mieści w so-

W kontekście AllTraIn, termin „drzewo zagrożenia”

bie uznaniowy poziom szczegółowości i jednocześnie

wprowadza się do oznaczenia opisywanego podejścia

pozwala ominąć informacje zbędne i redundantne.

metodologicznego.

Warunek A
spełniony

Warunek
wstępny 1

Warunek
wstępny 2

Nasyp

Środki
zaradcze

Zagrożeni
e

Wpływ
typu X

Typ
zasobu

Czas
przestoju = N1

Warunek
B nie
spełniony

Wpływ

Czas

typu Y

przestoju = N2

Wpływ

Czas

typu Z

przestoju = N3

Metody oceny w praktyce

Jak przedstawiono na rysunku 1, możliwe są dwa sposoby korzystania z metodologii oceny AllTraIn (metoda
podwójnego wejścia):
• poprzez wprowadzenie konkretnych zasóbów, aby
otrzymywać informacje o istotnych zagrożeniach
(pierwsze wejście);
• poprzez wprowadzenie konkretnych zagrożeń w celu uzyskania informacji o szczególnie wrażliwych zasobach (drugie wejście).
Narzędzie AllTraIn to łatwa w obsłudze aplikacja umożliwiająca pierwsze wejście (rozdział 5.1).
Arkusze zagrożeń AllTraIn to encyklopedyczny zbiór
opisów zagrożeń, odpowiadające drugiemu wejściu
(rozdział 5.2).

5.1

Warunek B
spełniony

Warunek A
nie
spełniony

5.

Narzędzie AllTraIn

Drzewa zagrożeń, opisane w poprzednim rozdziale,
zawierają informacje niezbędne do identyfikacji zagrożeń oraz ich opis i konsekwencje dla danej części
infrastruktury (pierwsze wejście w koncepcji podwójnego wejścia AllTraIn). Narzędzie AllTraIn umożliwia
użytkownikowi dostęp do tej wiedzy online - www.
alltrain- project.eu. Użytkownik znajdzie tam również
krótką instrukcję.
Ogólnie rzecz biorąc, można powiedzieć, że na drzewa zagrożeń można patrzeć od środka (zagrożenia)
w kierunku gałęzi (czynniki poprzedzające i zdarzenia
następcze/czynniki strukturalne). Aplikacja umożliwia
użytkownikowi spojrzenie odwrotne:

Most

…
…

• poprzez wybór zestawu czynników strukturalnych
i zdarzeń następczych oraz
Rysunek 5 – Wygląd ogólny drzewa zagrożeń
3rd AllTraIn meeting, Vienna
19+20/02/2014
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• poprzez wybór zestawu czynników poprzedzających (kryteria dyspozycyjności, elementy inicjujące,
środki zapobiegawcze),
Przewodnik po obszarach ryzyka - Infrastruktura transportowa

i otrzymywanie informacji na temat możliwych zagrożeń i oczekiwanych skutków. Ponieważ za każdym
razem, kiedy użytkownik wybierze nową kombinację
czynników strukturalnych i czynników poprzedzających
zagrożenie program przetwarza dużą ilość drzew zagrożeń, sam proces nie jest banalny.
Narzędzie AllTraIn to kreator rekomendacji, łączący zasoby i zagrożenia. Mechanizmy rekomendacji to narzędzia i techniki informatyczne, które sugerują użytkownikowi potencjalnie przydatne do wykorzystania
elementy. Takie narzędzia coraz częściej spotyka się
w budownictwie, ponieważ oszczędzają czas i pieniądze – użytkownik podejmuje dzięki nim trafniejsze decyzje w swoim obszarze wiedzy.
Aplikacja składa się z dwóch części: pierwsza część to
algorytm uczący drzewa decyzji, oparty na ontologii,
który został wyuczony przez rezultaty ontologiczne
i dane zawarte w drzewach zagrożeń, a druga określa
wewnętrzne parametry. Użytkownik definiuje infrastrukturę ruchu, dopuszczalne skutki, ukształtowanie
terenu i warunki, które mogą wywołać zagrożenie
oraz akceptowalny czas powrotu do normalnego
funkcjonowania.
Program jest napisany w języku HTML5, więc jest
dostępny z dowolnego komputera i urządzenia przenośnego bez instalacji i kompilowania w urządzeniu
docelowym. HTML5 to również lepsze doświadczenie
użytkownika i obszerniejszą koncepcję projektową.
Program prowadzi użytkownika w kierunku opracowania wektora cech poprzez system kreatora - użytkownik podaje charakterystykę interesujących go zasobów. Dwa maszynowe algorytmy uczące się drzewa
wspomagania decyzji zostają wyuczone za pomocą
programu AllTraIn, następuje przekład słowników do
odczytu maszynowego. Maszynowe algorytmy uczące
się eliminują następnie zagrożenia, których nie da się
sklasyfikować zgodnie z wektorem cech stworzonym
przez użytkownika.
25

Pierwszy algorytm został przeszkolony z wykorzystaniem cech zasobów (elementów infrastruktury). Dane
dotyczące rodzaju infrastruktury, różnych czynników
strukturalnych i spoza struktur wykorzystywane są
w celu wyeliminowania zagrożeń, które nie mają wpływu na określoną infrastrukturę. Na zilustrowane czynniki strukturalne ma także wpływ infrastruktura zdefiniowana przez użytkownika (wektor cech) określająca
wpływ na eliminację zagrożenia.
Drugi algorytm drzewa decyzji został przeszkolony
w oparciu o najważniejsze kombinacje między różnymi
czynnikami środowiskowymi i o to, czy są one w stanie
wyeliminować zagrożenie. Na przykład strome nachylenie zbocza i brak lasu ochronnego to najważniejsza
kombinacja w świetle zagrożenia lawinowego.
Ostateczną wizualizację zagrożeń generuje połączenie
dwóch wynikowych list zagrożeń.

5.2

Arkusze zagrożeń

Drugie zadanie w metodzie podwójnego wejścia polega na identyfikacji wszystkich cech, które sprawiają,
że składnik zasobów jest podatny na pewien rodzaj

lokalnego zagrożenia (drugie wejście wg metodologii
podwójnego wejścia).
W przeciwieństwie do pierwszego wejścia (wszystkie
zagrożenia dla danego składnika zasobów), drugie
wejście nie jest dostępne dla użytkownika przez oprogramowanie, lecz przez arkusze informacyjne.
Arkusze informacyjne zawierają przegląd:
• ogólnej fenomenologii (opis),
• kryteriów dyspozycji zagrożenia,
• progów wewnętrznych (inicjowanie) lub zewnętrznych czynników inicjujących,
• znaczenia dla różnych rodzajów infrastruktury,
• możliwych środków ochrony.
Rysunek 6 pokazuje arkusz opisujący osuwanie się ziemi (zagrożenie naturalne).

Zjawisko miejscowe nr 24:
Osuwanie się ziemi
Kategoria zagrożenia:
Zagrożenia grawitacyjne
Opis:
Osuwanie się ziemi to ruch w dół zbocza, spowodowany inercyjnymi procesami lepkości przy
prędkościach większych, niż prędkość pełzania lub soliflukcji; dotyczy nie-newtonowskiej, plastycznej
zawiesiny wody i z reguły grubych, słabo rozdzielonych osadów; osuwająca się ziemia zachowuje się, jak
szlam; rozkład wielkości cząstek osadu mieści się zwykle w zakresie od 50 do 80% części objętościowych
osadu. Osuwanie się ziemi występuje po bardzo intensywnych opadach deszczu lub po nagłej odwilży
zamarzniętej ziemi i może przenosić duże głazy. Wycina zazwyczaj kanały w kształcie litery V, na których
bokach może się gromadzić materiał gruboziarnisty, a materiał bardziej płynny przemieszcza się
środkiem w dół kanału. Osuwająca się ziemia może być w ruchu przez wiele kilometrów.
Kryteria dyspozycji:
Zdarzenie inicjujące:
− Geologia
− Intensywne opady deszczu
− Potenencjał powstania osuwiska
− Długotrwałe opady deszczu
− Nasycenie gleby
− Grad
− Rzeźba terenu
− Stopiony śnieg
− Typ osadu
Znaczenie dla:
Najważniejsze skutki dla infrastruktury:
Osuwająca się ziemia może silnie uszkadzać konstrukcje, a nawet
− Mostów
powodować zawalenie się mostu pod wpływem mieszaniny cząstek
− Nasypów
stałych (bloki skalne) i wody. Osadzanie się dużych ilości materiału stałego
− Tuneli
może również wyłączyć z eksploatacji drogi i trakcje.
− Systemów
scentralizowanych
Środki zapobiegawcze:
− Tamy kontrolne
− Budowle zmieniające bieg osuwającej się
− Kanały odprowadzające
ziemi (zapora, shron i most)
− Budowle ustalające przepływ wody
− Drewniane zapory zapobiegające erozji gruntu
(groble)
Ilustracja:

Rysunek 6 – Osuwanie się ziemi. Arkusz informacyjny

Rysunek 6 – Osuwanie się ziemi. Arkusz informacyjny
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6.

Identyfikacja możliwych strategii
zaradczych

6.1 Możliwości wdrożenia strategii
zaradczych
Proponowana metodyka zakłada, że wprowadzone
środki zaradcze i zapobiegawcze, zarówno w czasie budowy oraz/lub na miejscu i w czasie analizy są cechami infrastruktury. Tak więc, drzewa zagrożeń obejmują
zapytanie o środki i strategie zaradcze tuż po stwierdzeniu zagrożenia i przed dokonaniem charakterystyki
zasobów (element infrastruktury).

6.2

Typy środków i strategii zaradczych

Ten rozdział ma na celu identyfikację i określenie możliwych środków i strategii ograniczających lub zapobiegających skutkom zagrożeń określonych w naszym
przewodniku, dla każdego rodzaju badanych zasobów
w sferze transportu.
Przedstawione środki i strategie mogą być strukturalne, organizacyjne lub operacyjne, a ich celem
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jest wyłącznie zapobieganie i ograniczanie zagrożeń
i skutków z punktu widzenia lokalnych konsekwencji, o których stanowi projekt, czyli uszkodzeniom infrastruktury i przerwom w świadczeniu usług. Innymi
słowy, takie podejście nie uwzględnia globalnych konsekwencji ani ewentualnych strat ludzkich.

6.2.1

6.2.2 Szczególne
i zapobiegawcze

środki

ograniczające

Lista konkretnych działań powstała dla każdego z badanych zagrożeń naturalnych i spowodowanych działalnością człowieka w celu zapobiegania lub złagodzenia
skutków każdego zagrożenia. Środki te można znaleźć

7.

na www.alltrain- project.eu jako część następujących
dokumentów:
• Arkusze zagrożeń (patrz rysunek 6),
• Katalog działań, w którym znajdują się dodatkowe
szczegóły.

Wnioski

Środki i strategie ogólne

Istnieje grupa środków ograniczających i zapobiegawczych, które można stosować w odniesieniu do wszystkich typów infrastruktury, niezależnie od rozpatrywanego zagrożenia. Można przyjąć, że te środki i strategie
to szeroko stosowane dobre praktyki w zakresie
zarządzania zasobami infrastruktury transportowej.
• Redundancja ruchu.
• Montaż (automatycznych) systemów monitoringu
– CCTV.
• Plany zagospodarowania przestrzennego.
• Systemy wczesnego ostrzegania przed klęskami
żywiołowymi.
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Przewodnik po zagrożeniach to praktyczny, przyjazny
przewodnik użytkownika, przeznaczony dla państwowych i prywatnych właścicieli i operatorów infrastruktury drogowej i kolejowej w Europie, jak również
organów odpowiedzialnych za wdrażanie ram prawnych dotyczących dostępności i/lub bezpieczeństwa
infrastruktury transportowej.

Z pomocą Przewodnika po zagrożeniach można jakościowo oceniać strukturę drogową i kolejową w odniesieniu do wszystkich możliwych zagrożeń, w tym
zagrożeń zamierzonych i niezamierzonych, powodowanych działalnością człowieka jak i czynnikami
naturalnymi.

Przewodnik z jednej strony identyfikuje szczególne zagrożenia, które mogą potencjalnie znacząco oddziaływać na dany typ infrastruktury, a z drugiej strony elementy infrastruktury w sieci, które mogą być narażone
na konkretne zagrożenie.

W średnim i długim okresie przewodnik przyczyni się
do lepszego skoordynowania strategii zapobiegania,
gotowości i zarządzania skutkami terroryzmu i innymi
rodzajami ryzyka w sferze bezpieczeństwa kluczowych
infrastruktur transportowych w Europie.
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