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FÖRORD

Detta VTI-notat är en del av de kunskapshöjande insatser som görs av Räddnings-

verket för att förbättra informationen, statistik och riskbedömningar i anslutning

till transporter med farligt gods på väg och då i första hand på kommunal nivå

men även på länsnivå.

Tanken är att transporter med farligt gods på kommunernas väg- och gatunät, ge-

nom olika initiativ, skall bli föremål för registrering. Den kvalitativa eller övergri-

pande kunskapen om transporter med farligt gods är god på kommunal nivå. Där-

emot saknas ofta kvantitativa beskrivningar som anger hur transporter med farliga

ämnen uppträder i tid och rum på väg- och gatunätet. Med en sådan information

skulle möjligheterna öka att utföra riskanalyser vid vägvalsstyrning, trañkplane-

ring, beredskapsplanering hos räddningstjänsten samt att bedöma behovet avkon-

trollinsatser i anslutning till transporter med farligt gods i kommunen.

För att erhålla denna senare information krävs någon form av registreringar av

transporter med farligt gods i väg- och gatunätet. Om denna registrering utförs på

ett likartat sätt i olika kommuner skulle de erhållna resultaten kunna ge underlag

för regionala och nationella beslut och riskbedömningar, vid sidan av kommunens

behov.

På uppdrag av Räddningsverket har VTI närmare analyserat olikametoder för att

på kommunal nivå samla in kunskap om förekomst av transporter med farligt

gods.

I detta notat redovisas ett förslag till mätmetod och mätprogram som kan genom-

föras på kommunal nivå.

Notatet kan också ses som en preliminär manual, handbok eller råd för genomfö-

rande av registreringar av transporter med farligt gods i kommuner.

Samtidigt skall den också utgöra en vägledning för Räddningsverket när det gäller

att bedöma den nationella nyttan av att kommunala registreringar utförs

(omfattning och hur ofta de bör göras). Det bör också övervägas i vilken grad det

krävs utbildningsinsatser för de kommuner som planerar att genomföra registre-

ringar av transporter med farligt gods avseende mätprogram och hantering av vi-
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deoutrusning m.m. Såväl resurser för utbildning som teknisk utrustning finns till-

gängliga på VTI i Linköping.

Kontakman på Räddningsverket har varit Göran Bergsjö.

Metodförslaget har utarbetats inom VTIs Trañksäkerhetsanalysgrupp. Ansvarig

har varit Göran Nilsson.

Ytterligare information om transporter med farligt gods finns att tillgå i följande

VTI-publikationer:

- Vägtransporter med farligt gods, VTI Rapport 38713, 1993.

- Transporter med farligt gods. En trañkmätning i Norrköpings- och Västerviks-

områdena våren 1992, VTI Notat T 143, 1993.
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1 BAKGRUND

Räddningsverket har det Övergripande nationella ansvaret när det gäller regelverk

för landtransporter med farligt gods och skall därvid samordna tillsynsverksam-

heten på landtransportområdet. Härvid är riskbedömningar för val av transport-

sätt och transportvägar viktigt beslutsunderlag för förändrade regler eller andra

riskreducerande åtgärder.

På nationell nivå finns övergripande officiell statistik över användning, import och

export av farliga ämnen som i något skede kan bli föremål för transport på väg,

t.ex. "Utrikes och inrikes varutrañk på fartyg" samt "Leveranser av drivmedel och

eldningsoljor samt förbrukning av eldningsoljor inom industri, el-, gas- och vär-

mever ", redovisade av SCB. Den senare finns även redovisad på kommunal nivå.

När det gäller vägtransporter med farligt gods finns skattningar på årsnivå av den

totala transportsträckan och transportmängder fördelade på oljeprodukter och öv-

rigt, vilket framgår av nedanstående tabell hämtad från "Varutransporter med

lastbil och järnväg under 1990", SCB. Statistiken baseras på veckovisa körjouma-

ler från ett urval av lastbilar.

  

Tabell 1 Farligt gods. Varutransporter med lastbil under 1990. Körning med
last.

Transpor- Preste- Körsträcka Medel- Volym- Vikt- Använd Därav Därav
terad gods- rade 1000 km trans. utnyth utnyttj tid pá/avl pa/avl

mängd 100kr" med port- grad grad 1000 tim lnkl . inkl 1

1000 ton milj last längd procent procent väntetid vantetld

km 1000 tim genom-
med' snitt per

last körning

minuter

Totalt larligt gods 14 975 :1 888 1 599 71 014 17 591 107 87 77 2948 1 497 115

Farligt gods exkl olja 3 087 :816 494 25 664 :4 944 160 80 65 874 397 114

Olja (varuslag 120) 11 888 11 706 1 104 45 351 15 737 93 90 81 2 074 1 100 116

388105 113 423 26 517 1782160 142 807 68 83 61 77 225 38 517 61

 

Underlaget för tabellen ovan medger inte en fördelning av transporter med farligt

gods i tid och rum, eftersom de fordon som ingår i urvalet och transporterar farligt

gods är alltför få. Under sista kvartalet 1993 har emellertid urvalet utökas till att

omfatta alla tankfordon.
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Kunskapen på anläggningsnivå - industrier/depåer/hamnar - i form av ankom-

mande eller avgående vägtransporter med farligt gods är mycket god och det är

fullt möjligt att information på olika sätt insamlas från dessa för att kartlägga före-

komster av olika typer av transporter med farligt gods.

Denna senare metod används i Norge och Finland som bas för statistik över

transporter med farligt gods i form av antal transporter, godsmängder samt gods-

flöden mellan olika regioner etc. Även i Sverige prövas denna metod för närva-

rande av Räddningsverket.

När det gäller kunskap om var och när transporter med farligt gods utförs på olika

delar av vägnätet kan detta indirekt härledas utifrån denna typ av undersökningar

men det är också möjligt att direkt registrera förekomsten i trafiken genom obser-

vationer eller videoregistrering, eftersom de fordon som transporterar farligt gods

har en skylt som anger att fordonet transporterar farligt gods. För tankfordon anges

också vilket ämne som transporteras. Det är således inte förenat med något

problem att identifiera dessa fordon i trafik.

Målet med den föreslagna metoden är i första hand att kartlägga förekomsten av

transporter på kommunal nivå i och i anslutning till tätorter som underlag för risk-

bedömningar vid alternativa vägvalsstymingar. Samtidigt skall insamlade data

kunna integreras med övrig information från trañkräkningar och genom samord-

nade kommunala kartläggningar skulle förekomsten av transporter med farligt

gods i tid och rum även kunna beskrivas nationellt i vägnätet.

1.1 Varför behövs information om förekomsten av vägtransporter

med farligt gods?

Vägtransportsystemet fungerar dessvärre så att det regelbundet inträffar olycks-

händelser där fordon kolliderar med varandra eller att föraren förlorar kontrollen

över fordonet och kör av vägen.

Om fordonet är lastat med farligt gods finns det exempel på att konsekvenserna av

dessa trafikolyckor kan förvärras genom de skador som det farliga godset kan ge

upphov till om det rinner eller läcker ut.

Fordon med farligt gods utgör endast en liten del av fordonen på vägnätet, om-

kring en promille, dvs. 1 av 1000 fordon transporterar farligt gods. På vissa väg-
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avsnitt är förekomsten betydligt större och på andra än mer sällsynt. Kunskapen

om hur ofta fordon avsedda för farligt gods är inblandade i trafikolyckor är brist-

fällig men uppskattningsvis rör det sig om 100 till 200 trafikolyckor per år som

rapporteras av polisen. 20 till 30 trafikolyckor leder årligen till oönskade kon-

sekvenser med det farliga godset och där speciella räddningsinsatser krävs.

Även om risknivåerna är relativt låga finns det givetvis i ett längre tidsperspektiv

risk för att någon av dessa olyckor kommer att få mycket allvarliga konsekvenser.

Det finns därför skäl att i lokala miljöer, där förekomsten av transporter med far-

ligt gods är hög och där trañkolycksriskerna är höga, att genom olika åtgärder

minska den lokala olycksrisken. Därigenom minskar den totala risknivån och

därmed sannolikheten för trafikolyckor med farligt gods. Ett annat sätt är att anvi-

sa en säkrare transportväg för det farliga godset.

Kunskapen om olycksrisker i väg- och gatunätet är genom rapportering och regist-

rering av trafikolyckor tillsammans med regelbundna trafikräkningar relativt god.

Varken i olyckstatistiken eller vid trafikräkningar har emellertid transporter med

farligt gods identifieras. Från och med september 1993 kommer dock uppgifter om

något av olycksfordonen varit försedda med farligtgods-skylt att finnas i olycks-

statistiken. Därigenom ökar kunskapen om antalet olyckor med sådan a fordon

inblandade. För att närmare beskriva riskerna krävs därutöver information om

förekomsten av transporter med farligt gods i olika vägmiljöer.

På kommunal nivå uppstår givetvis svårigheter att skatta risker eller sannolikheter

för att olyckshändelser skall inträffa med farligt gods. För att kunna göra detta

krävs aggregerad kunskap från i stort sett hela vägnätet och för flera år.

För att erhålla en ökad kunskap krävs därför en relativt omfattande verksamhet när

det gäller kartläggning av transporter med farligt gods. Ju större omfattning desto

säkrare kan den enskilda kommunen bedöma riskerna i sitt eget väg- och gatunät

på samma sätt som gäller för "normala" trañkolycksrisker.

De metoder och modeller som finns idag för att skatta sannolikheten för farligt-

godsolyckor i olika vägmiljöer kräver, för att kunna användas, skattningar av före-

komsten av transporter med farligt gods i förhållande till totala trafiken.
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1.2 Transporter med farligt gods

Transporter med farligt gods omfattar en mängd olika transporter och där farlighe-

ten hos de aktuella ämnet varierar.

Den absolut vanligaste transporttypen är petroleumprodukter i normala tankbilar. I

stort gäller att hälften av dessa transporter utgörs av bensintransporter och den

andra hälften av diesel- eller eldningsoljor.

För att ge en bild av antalet transporter som utförs årligen anger nedanstående ta-

bell levererade mängder av petroleumprodukter 1992 och skattat antal transporter

per år.

Tabell 2 Levererad mängd petroleumprodukter 1992 och skattat antal transpor-
ter per år. (Källa: SCB).

    

Produkt Leverad mängd Antal transporter
(miljon kubikmeter) per år

Bensin 5 879 250 000
Diesel 3 008 i 125 000

Eldningsolja 6 340 175 000
Flygbränsle/Lättbensin 1 195 25 000

Totalt 16 422 575 000

     

Detta innebär att i genomsnitt 2 800 transporter med petroleumprodukter - 35 m3

per transport - i genomsnitt genomförs per vardag. Totalt sett torde, om alla trans-

porter med farligt gods inkluderas, antalet var omkring 5 000 transporter med

farligt gods per vardagsdygn. Samtidigt kan antalet fordon som utför dessa trans-

porter skattas till ungefär 3 000.
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2 VAL AV METOD FÖR REGISTRERINGAR AV FÖREKOMST
AV FORDON MED FARLIGT GODS

Ett första inledande syfte var att inventera de olika metoder som används för att

beskriva förekomsten av olika typer av transporter med farligt gods på vägar samt

hur dessa metoder svarar mot olika frågeställningar.

Huvudsyftet var att på kommunal nivå beskriva förekomsten av transporter med

farligt gods i och i anslutning till tätorter vilket också anknyter till de vägvalsre-

kommendationer som tagits fram på länsnivå för länens tätorter.

En effektiv metod för registrering av förekomsten av transporter med farligt gods

på ett kommunalt vägnät med tillhörande genomfarter/förbifarter bör uppfylla

följande kriterier:

o Metoden skall vara "generellt" användbar.
Metoden skall kunna genomföras på kommunal nivå.

0 Metoden skall kunna samordnas med övrig information om trafik och tran-
sporter med farligt gods.

o Metoden skall vara enkel och inte alltför resurskrävande

0

I princip finns det två olika metoder att välja mellan. Den ena är att direkt

fråga förare av transporter med farligt gods på strategiska platser i tätorten

varifrån de kommer och vart de är på väg - destinationsundersökningar - och

utfrån denna information redovisa hur väg- och gatunätet används. Den

andra metoden är att registrera transporter med farligt gods - observations-

undersökningar - i strategiskt valda punkter i vägnätet och utifrån denna in-

formation beskriva förekomsten i väg- och gatunätet.

Den förra metoden har många fördelar, men den avgörande nackdelen är att fordo-

nen måste stannas. Observationsmetoden har inte denna nackdel. För att reducera

de personella insatserna vid observationer föreslås att observationema baseras på

videoinspelningar av trafiken. För att skapa de fördelar som destinationsundersök-

ningar ger föreslås också att videoinspelningar görs samtidigt i flera punkter. Däri-

genom kan enskilda fordon identifieras på flera platser under mätperioden. Samti-

digt är det viktigt att mätprogrammet baseras på tillgänglig kunskap om regelmäs-

sighet hos transporterna med farligt gods.
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Videotekniken har använts av VTI vid tidigare registreringar av farligt gods i

Norrköpings- och Västerviksområdet. Inom undersökningens ram har också kvali-

teten från inspelningar under olika förhållanden studerats.

Slutligen har för två försökskommuner den föreslagna metodiken presenterats i

form av förslag till mätprogram med angivande av resursbehov. De två kommu-

nerna är Örebro och Oskarshamn.

2.1 Tidigare erfarenhet av metoden

För att exemplifiera metoden och beskriva ett urval av de ämnen som transporte-

ras som farligt gods redovisas i tabell 3 identifierade fordon från videoupptag-

ningar i Norrköpings- och Västerviksområdet. Det analyserade materialet omfattar

videoinspelningar från 15 platser och avser båda riktningarna.

Totalt observerades ungefär 125 000 fordon varav 12 400 eller 10 % var tunga

lastbilar. 1 013 av dessa senare hade farligtgods-skylt, vilket motsvarar 0,8 % av

alla fordon eller 8,1 % av alla tunga lastbilar.

Av tabellen framgår att en tredjedel av fordonen som transporterade farligt gods

transporterade godset som styckegods på en vanlig tung lastbil. Härvid framgår

inte Vilket ämne som avses till skillnad från tankbilar där ämnet anges med siffer-

kod (se tabell 3).

Mer än 70 % av fordonen som transporterade farligt gods utgjordes av fordon med

släp - fordonskombination.

Det genomsnittliga antalet identifierade transporter med farligt gods var i genom-

snitt 30 - 40 per riktning och dygn. Det högsta värdet var 122 (i närheten av olje-

hamnen i Norrköping) och det lägsta värdet 3 (utanför Västervik) per dygn och

riktning (dygn = 06.00-22.00). På flertalet platser användes en kamera i vardera

riktningen.

Fördelningen över dygnet var relativ jämn, men med något högre förekomst under

morgonen i anslutning till depåer och under kvällen på större genomfarter. Om

hänsyn skall tas till detta bör registreringar i vissa fall startas tidigare än 06.00 på

morgonen och kanske utsträckas något under kvällen på genomfartsleder. Efter-
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som ljusförhållanden spelar en viss roll för videoregistreringen kan dessa tidiga

resp. sena timmar behöva bli föremål för kompletterande observationer i samband

med att kamerautrustningen sätts upp på morgonen eller tas ner på kvällen.

  

 

Tabell 3 Förekommande ämneskoder och ämnen vid registrering av transporter
med farligt gods i Norrköpings- och Västerviksområdet 1992.

Godsslag Antal fordonskombinationer med respektive kod
Kod Klartext Norrköping Västervik Summa Andel

1018 Freon (klorfluorkolväte) l . 1 0,1%
1073 Oxygen, djupkyld 10 . 10 1,0%'

EtanOl 7,5 2 995

1172 Etylenglykolacetat 1 . 1 0,1%

1173 Btylacetat 0,5 . 0,5 0,0%

1202 Eldningsolja 273,5 7 280,5 27,8%
1203 Hotorbensin 266 22 288 28,6%
1219 Isopropanol 1 1 0,1%

1223 Flytande kolväten

med flampnnkt 21-55°C 8 8 0,8%
1263 Färger, lacker, m.m. '

med flampunkt >20°C 2 2 0,2%

1299 Terpentin 1 1 0,1%
1307 Xylen 2 2 0,2%
1495 Natriumklorat l 1 0,1%
1805 Fosforsyra 2 2 0,2%

1830 Svavelsyra 12 12 1,2%

1866 Harts 2 2 0,2%
1878 Gasol 1 1 0,1%

1965 Gaser av kolväten 5 5 0,5%

1977 Nitrogen, djupkyld 11 11 1,1%
1993 Brandfarlig vätska

n.o.s. flampunkt >20°C 9 9 0,9%
2031 Salpetersyra 4 4 0,4%

2187 Koldioxid, djupkyld 6 6 0,6%
2218 Akrylsyra 2 2 0,2%
2233? Okänt 1 . 1 0,1%
2581 Aluminiumklorid 2 2 4 0,4%

2582 Järnklorid 2 2 0,2%

???? Okänt 1 . 1 0,1%
- Styckegods (kod saknas) 314,5 26 340,5 33,8%

Summa: 949 59 1008 100%
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2.2 Videoregistreringarna

Själva videoregistreringama (eller observationerna) är givetvis det viktigaste mo-

mentet. Vid direkta observationer kan nedanstående förslag till blankett användas i

fält. När video-registrering används är regeln att erhålla så hög kvalitet som möj-

ligt på inspelningen för att kunna identifiera koden på farligtgods-skylten och for-

donets registreringsnummer vid utvärderingen.

 

  

 

 

lKommun: //ELL/t/V 51710 [Årsmedeldygnstrañku.fziQQQ..... .. fordon/dygn
REGISTRERING AV TRANSPORTER MED SKYLT FOR FARLIGT GODS Video

               

PLATS: A -TOBP / GUDS VÄ 66W' /8 . Observation

Veckodag och datum:.... ..-dag.....:e=../..:<3.....toiñsron kl....d.é.:.s?..c?.. Slut *
Riktning lz-Fran ........... ..7..55... ...s. . .3......................... .. Mot................ .................... ..
Riktning 2: Från ............ .......................... .. Mot............... .................. ..

Antal tunqa lastbilar Tidpunkt för passage "

av fordon med skylt Registrerings- Slap Godskod Amne

Utan slöp Med slöp för farligt aods nummer (x) (klartext)

Riktning l Riktnlng 2

iWM / M 72%/ /23 2,/ 4 ,4,54- /23 4 35 //203 ams/;z
.IW ///' /5. 0/ 067: - 17/56 36/1202_ add/'quard/'øs

7281' /M M M /6 . 30 - I -- Siw/?c'ng >I 7 -

       

På ett förbipasserande fordon är det endast inom några meter av passagen och på

en bredd av 6-7 meter som det är möjligt att identifiera ämneskod och registre-

ringsnummer. Detta gör att om vägen är bred - i princip bredare än två normala

körfält - krävs en kamera i vardera riktningen. Om vägen är smal, eller det finns

avsnitt där den är smal, kan en kamera vara tillräcklig för båda riktningama.

Härvid uppstår emellertid ett bortfall då fordon som passerar närmast kameran kan

skymma fordon i motsatt riktning.

Videokameran placeras på ett relativt kraftigt stativ vid sidan av vägen (så nära

som praktiskt är möjligt, åtminstone inom 5 m från vägkanten) och riktas mot tra-

fiken så att skärpan är bäst inom 10-15 m från kameran. Valet av plats kan göras

fritt inom hela det vägavsnitt som avses och där transporter med farligt gods pas-

serar hela vägavsnittet. Vid normalt dagsljus har kamerariktningen ingen större

betydelse utan bländaren korrigerar automatiskt för skiftningar i ljusförhållanden.

Kassetter som klarar 3-4 timmars speltid bör användas.

Det som skiljer sig från normal användning av videokamera är att särskilda batte-

rier krävs för strömförsörjningen. Härvid används batterier som fungerar minst 12
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timmar och därefter kräver ungefär ett dygns laddning för att kunna användas

igen. Normalt innebär detta att det behövs två sådana batterier för en dygns in-

spelning. Om mätningarna skall pågå flera dygn efter varandra krävs 3 batterier

per kamera. Batterierna kostar storleksordningen 500 kr/styck.

Byte av kassetter måste göras var 3-4 timme och kamerorna måste ha någon form

av kontinuerlig bevakning. När kameror finns på flera platser samtidigt är det

lämpligt att cirkulera mellan platserna för kontroll och tillsyn. Det kan vara lämp-

ligt att förankra kameran på något sätt för att minska sannolikheten för stöld.

Samtidigt kan det vara lämpligt att platserna väljs så att de även kan observeras av

personer som ändå uppehåller sig i närheten av andra skäl, Lex. personalpå ben-

sinstation, kiosk eller motsvarande. En person kan sköta 2-3 platser med upp till 4

kameror.

2.3 Utvärdering av Videofilmer

Ovanstående videoregistreringar i Norrköping och Västervik omfattar ungefär 450

timmars registrering och skulle om de spelades upp i normal takt ta minst lika lång

tid att utvärdera - ungefär 75 arbetsdagar ä 6 timmar eller 15 arbetsveckor. En

plats under 1 dygn skulle kräva en vecka. Med moderna videobandspelare med

steglös variation av avspelningshastigheten är den totala snabbspolningstiden un-

gefär en sjättedel av registreringstiden eller i detta fall ungefär 75 timmar. I sam-

band med snabbspolningen identifieras och räknas alla tunga lastbilar och i sam-

band med identiñeringen stoppas bilden för att kontrollera om fordonet har farligt-

gods-skylt. Om så är fallet registreras koden för det farliga godset m.m. Själva

registreringen av fordon med farligt gods tar i genomsnitt 3 minuter per fordon.

1 000 fordon med farligt gods innebär således en stopptid av 3 000 minuter eller

50 timmar vilket tillsammans med de 75 timmarnas snabbspolningstid innebär

storleksordningen 125 timmar eller drygt 4 arbetsveckor.

Som en enkel regel gäller således att utvärderingstiden, vid identifiering av tran-

sporter med farligt gods, är ungefär en tredjedel av inspelningstiden. Det är emel-

lertid viktigt att påpeka att det är tämligen ansträngande att utvärdera från video

och därför naturligt att själva utvärderingen om möjligt varvas med andra arbets-

uppgifter.
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Den utvärderingsblankett som finns i bilaga 1 kan användas som originalblankett.

Självfallet kan ovanstående kompletteras med annan information t.ex. från före-

tag. Den slutliga analysen kan med fördel göras i PC eller motsvarande. Normalt

torde emellertid inte omfattningen vara större än att materialet kan behandlas och

analyseras manuellt.
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3 FÖRSLAG TILL MÄTNINGAR OCH MÄTPROGRAM

I det följande redovisas förslag till mätningar och mätprogram för två tätorter,

Örebro och Oskarshamn. Syftet med detta är att visa den praktiska tillämpningen

av den föreslagna metodiken. Örebro är en av de största tätorterna i landet och lig-

ger inne i landet. Oskarshamn är en mindre tätort, men har en relativt stor hamn

och lagring av oljeprodukter. Örebro är i första hand en ort genom vilken stora

mängder farligt gods tranSporteras medan Oskarshamn är start- och målpunkt för

transporter med farligt gods.

Mätningarna och mätprogrammen utgår delvis från den erfarenhet som erhållits i

Norrköpings- och Västerviksområdet men i första hand från direkt kontakt med de

inom kommunen, räddningstjänsten, polisen, hamnen samt åkerinäringen i den ak-

tuella tätorten som normalt kommer i kontakt med eller handlägger frågor rörande

transporter med farligt gods. Tillvägagångssättet har varit att dessa kontakter

redovisat och stämt av sin erfarenhet av var, när och vilka ämnen som transpor-

teras inom kommunen varefter VTI redovisat ett förslag till mätningar och mät-

program för respektive tätort. Eftersom kontakterna började med Oskarshamn

börjar vi där.

3. 1 Oskarshamn

I Oskarshamn identifierades fem lokala anläggningar som kan knytas till transpor-

ter med farligt gods:

0 Den norra delen av hamnen som utgångspunkt för transporter av olja och

bensin samt andra farliga ämnen som lossas eller lastas i hamnen.

0 Den södra delen av hamnen med färjetrafik till och från Gotland.

0 Batterifabriken - Jungner/Nife- som använder stora mängder farliga ämnen
bl.a. svavelsyra. Fabriken ligger i anslutning till norra hamnen.

o Scanias fabrik som använder lösningsmedel och är belägen i västra industri-

området.

o Brändevalls depå för miljöfarligt avfall söder om Oskarshamn.

Anläggningamas läge framgår av kartan som också redovisar primära och sekun-

dära transportvägar. En bedömning av kommunen är att flertalet transporter till
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och från hamnen inte använder Åsavägen utan Norra Fabriksgatan. Ett skäl för

detta är att huvuddelen av transporterna är orienterade mot eller från Växjö. Även

transporter söderut eller söderifrån torde använda sig av Norra Fabriksgatan i stål-

let för Åsavägen, framför allt om start- eller målpunkt är norra hamnen.

På Björngatan - anslutningen till E 22 norrut - bedömdes inte förekomsten av

transporter med farligt gods ha någon större omfattning.

Transporter med farligt gods till och från Gotland förekommer företrädesvis under

måndagar.

Från hamnen angavs att transportverksamhet i anslutning till beredskapslagring av

bensin var koncentrerad till viss del av året.

3.1.1 Förslag till mätningar i Oskarshamn

Mätplatser

1. Åsavågen

2. Norra Fabriksgatan

3. Rv23

4. E 22 söder

5. E 22 norr

6. Bjömgatan

   

Mätdag o Mätplats
Asavägen N.Fabriksg. Rv 23 E 22 S E 22 N Bjömgatan

Dygn l xx xx x x

Dygn 2 xx xx x x

Dygn 3 xx xx x x

Dygn 4 xx x x x

        

xx = registrering i båda riktningarna
x = registrering i minst en riktning
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Under dygn 1 kan transporter från Växjöhållet in i Oskarshamn resp. norrut följ as.

Under dygn 2 kan transporter från söder in i Oskarshamn resp. norrut följ as.

Under dygn 3 kan transporter från Växjöhållet in i Oskarshamn resp. söderut föl-

jas.

Under dygn 4 kan transporter från norr in i Oskarshamn resp. västerut följ as.

Ovanstående innebär att Äsavägen och Norra Fabriksgatan erhåller den bästa

täckningen och Bjömgatan den sämsta. För övriga platser erhålles uppgifter under

minst två dygn eller vardera riktningen under ett dygn.

Mätprogrammet bör utgå ifrån en representativ måndag avseende transporter med

farligt gods från/till Gotland. Måndagsdygnet bör inte motsvara dygn 2. I princip

kan mätningarna utföras under en vecka men kan också spridas på olika veckor

men olika veckodagar.

Mätprogrammet omfattar 16x16 timmars inspelningstid = 256 timmar förutsatt att

en kamera kan täcka båda riktningarna på Åsavägen och Norra Fabriksgatan. Ut-

värderingstiden torde uppgå till högst tre arbetsveckor. Genomförandet av mät-

ningarna kräver arbetsinsatser motsvarande drygt två arbetsveckor. Totalt skulle

således krävas 5 arbetsveckor för att genomföra och utvärdera mätprogrammet.

Motsvarande manuella observationer innebär 4 dygn x 4 platser x 3 personer = 48

mandagar eller nästan 10 arbetsveckor.

Minst 4 videokameror krävs för att genomföra dygnsmätningararna. Batteribeho-

vet är maximalt 12 batterier. Behovet av videokassetter med 4 timmars inspel-

ningstid är ungefär 70 stycken.

3.2 Örebro

I Örebro finns inte några lokala anläggningar som lagrar och hanterar farliga äm-

nen av betydande mängder. En depå för distribution av gasol finns i anslutning till

"hamnen". Däremot passerar betydande mängder farligt gods genom Örebro på så-

väl järnväg som väg. När det gäller järnväg är med stor sannolikhet en av de

största koncentrationerna i landet av farligt gods att hänföra till Örebro. Det är
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också sannolikt att detta även gäller vägtransporter med farligt gods på E 18/ E 20

genom Örebro. E 18/E 20 har motorvägsstandard och går genom de västliga delar-

na av Örebro medan järnvägen skär rakt genom tätorten.

Olje- och bensintransporter kommer företrädesvis från Norrköping (Rv 51) och

det är i huvudsak transporter till och från Södermanland/Östergötland som har

fördel av att köra genom själva Örebro. Härvid används Norrköpingsvägen och

Kungsgatan ( för trafik mot eller från E 18) eller Trädgårdsgatan (för trafik mot

eller från Rv 60 resp. E 20 norr om Hjälmaren).

På länsväg 207 och Rudbecksgatan ansågs inte förekomsten av transporter med

farligt gods vara av någon nämnvärd omfattning.

Det ansågs slutligen att transportmönstret i och omkring Örebro präglades av re-

gelbundenhet utan särskilda koncentrationer under året eller andra tidsmässiga va-

riationer.

3.2.1 Förslag till mätningar i Örebro

Mätplatser

1. Norrköpingsvägen

2. Kungsgatan

3. Trädgårdsgatan

4. E 18/E20 söder

5. E 18/E20 norr

6. Rv 60
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Måtdag Mätplats
Norrköpingsv. Kungsg. Trädgårdsg. E 20/E 18 S E 20/E 18 N Rv 60

Dygn 1 xx xx xx x (x)

Dygn 2 xx xx xx x (x)

Dygn 3 xx xx xx (x) x

      

xx = registrering i båda riktningarna
x = registrering i minst en riktning

Under dygn 1 kan transporter söderifrån identifieras inne i Örebro (samt de tran-

sporter som färdas EIS/E20 förbi Örebro norrut).

Under dygn 2 kan transporter norrifrån på EIS/E20 identifieras inne i Örebro

(samt de transporter som viker av RV 60 norrut).

Under dygn 3 kan transporter norrifrån på Rv 60 identifieras inne i Örebro (samt

de transporter som fortsätter förbi Örebro söderut).

Ovanstående matprogram omfattar 12 (15) x 16 timmars inspelningstid = 192

(240) timmar.
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Utvärderingstiden är högst 2 veckor om platserna inne i Örebro kan täckas med en

kamera var. Genomförandet av mätprogrammet kräver också högst 2 manveckor

d.v.s. totalt 4 manveckor. Behovet av kameror är minst 4 (5), vilket innebär ett

maximalt behov av batterier av 12 (15). Antal videokassetter med 4 timmars spel-

tid = 50 (60).

Alternativ 2

 

Mätdag Mätplats

  

Dygn 1 xx xx xx xx xx

Dygn 2 xx xx xx xx xx xx

       

Alternativ 1 ger i första hand en bild av situationen inne i Örebro och viss infor-

mation om transportmönstret med farligt gods i anslutning till Örebro. Alternativ 2

innebär avsevärt mer information om transporterna på E18, E 20 och Rv 60. För

att få en "komplett" bild av transportmönstret krävs här 9 kameror, vilket innebär

288 timmars inspelningstid och storleksordningen 100 timmars utvärderingstid.

För själva mätprogrammet krävs minst 3 personer under 3 arbetsdagar (inkl.

förberedelser) = 9 arbetsdagar.

De dygn som skall utgöra mätdygn bör i båda alternativen vara olika vardagar.

Ett annat alternativ är att varje plats mäts vid olika tillfällen. Härvid försvinner

emellertid nästan helt möjligheten att identifiera fordon på olika platser för att få

en bild av transportmönstret. Behovet av kameror reduceras givetvis och om varje

plats skall mätas under olika dygn krävs en arbetsinsats av 2x12 mandagar=24

mandagar eller 5 arbetsveckor för att genomföra mätprogrammet. Utvärderings-

tiden blir givetvis densamma som ovan. Härvid kommer skillnaden mellan direkta

observationer (3 personer per plats och dygn) och användning av videoteknik att

vara marginell.
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4 KOMMUNVISA MÄTNINGAR OCH MÄTPROGRAM

Som framgår av de föreslagna mätningarna och mätprogrammen i Oskarshamn

och Örebro finns det ingen enhetlig lösning men principen är densamma. Det är

tämligen okomplicerat att peka ut de färdvägar som är aktuella för transporter med

farligt gods i och i anslutning till tätorter för de inom kommunen som har farliga

transporter inom sitt ansvarsområde.

När det gäller mätningarnas omfattning är inte antalet platser det största problemet

utan det avgörande problemet är representativiteten i tiden. När det gäller stora

flöden med farligt gods t.ex. på Europavägar och riksvägar, torde enstaka en-

dygnsmätningar vara tillräckligt effektiva medan trafikleder i tätorter kan uppvisa

koncentrationer under vissa veckodagar och/eller tidpunkter. Det senare exempli-

fieras av Gotlandstrañken till Oskarshamn under måndagar.
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5 PRESENTATION OCH ANALYS AV DATA

Det är önskvärt att registrerade uppgifter redovisas på ett likartat sätt mellan olika

kommuner. Redovisningen bör ange antalet tunga fordon med farligt gods i för-

hållande till totala antalet tunga lastbilar fördelat på fordon med resp. utan släp på

dygnsnivå (06.00-20.00). Dessutom är det önskvärt att uppgift finns om det ge-

nomsnittliga antalet fordon som passerar platsen under ett dygn.

Fordonen med skylt för farligt gods bör fördelas efter godskod/ämne. Hur fin

denna indelning skall göras är svårt att bestämma. Eldningsolja, motorbensin resp.

styckegods bör emellertid särredovisas. Detsamma gäller givetvis de ämnen som

förekommer frekvent i olika tätorter.

Som tidigare nämnts är det också - om registreringarna sker samtidigt på olika

platser - möjligt att identifiera samma fordon på flera platser under mätperioden.

De enklaste sättet härvid är att för varje plats ange antalet fordon som också

registrerats på andra platser under mätperioden. Härigenom erhålles en bild av

transportmönstret i tätorten.

5. 1 Hjälpinformation

Inne i tätorter krävs normalt flera dygns studier på de aktuella platserna. Rent

praktiskt är det en fördel att koncentrera studierna i tiden t.ex. inom en vecka.

Samtidigt är det en fördel om registreringen kan ske under olika delar av året.

Eftersom mätprogrammen endast avser vardagar kan det vara av värde att jämföra

med motsvarande teknik vid Vägverkets trañkräkningar för att skatta den årliga

dygnstrañken. Härvid registreras trafiken under 2 till 4 vardagsdygn utslumpade

under året. Genom hjälpinformation från trañkräkningar som genomförs kontinu-

erligt erhålles sedan vikter som används för skattningar av den genomsnittliga

dy gnstrañken.

Det skulle därför vara av stort värde att motsvarande hjälpinformation även fanns

tillgänglig när det gället transporter med farligt gods på nationell nivå. Informatio-

nen skulle härvid kunna baseras på veckovisa mätningar i ett 10-tal punkter landet

fördelade på olika kvartal.
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Härigenom skulle ytterligare information kunna erhållas om den tidsmässiga för-

delningen av transporter med farligt gods under dygnet, veckan och året. Ett när-

mare redovisning av förslaget finns i bilaga 2.
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6 TEKNIKUTVECKLING

Ovanstående registreringsmetod är i sig ett resultat av senare års teknikutveckling

när det gäller videoteknisk utrustning, där såväl hög bildkvalitet och ändamåls-

enlig utvärderings-utrustning kan erhållas till rimliga kostnader.

Den elektroniska utvecklingen inom transportområdet kommer i framtiden att

medge nya registreringsmetoder. Detta har diskuterats i anslutning till registrering

av transporter med farligt gods inom projektet. Så tex är det inte orealistiskt att i

en framtid finns sändare av någon typ på varje fordon som anger vilket farligt äm-

ne som transporteras samt hur mycket och en mottagare som automatiskt registre-

rar denna information på olika platser utefter vägnätet och som i sin tur sänder

informationen till en vägdatabank för lagring eller motsvarande. Även om sådan

utveckling nu sker i form av olika experiment torde det dröja till efter år 2000

innan denna typ av metod kan användas generellt.

För den som utvärderar videoupptagnngar är givetvis framtidsvisionen att detta

sker med hjälp av automatisk bildtolkning. Videobilden söks av systematiskt och

sifferkoder eller registreringsnummer identifieras automatiskt genom tolkning av

bilden i dator. Denna metod finns tillgänglig men är idag fortfarande långt mer

kostsam än manuell bearbetning för att kunna användas i det syfte som redovisats

här.
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Bilaga 1
Sid 1 (1)

Kommun: k...................... .. fordon/

REGISTRERING AV TRANSPORTER MED SKYLT FARLIGT GODS Video

PLATS: O

Vec ochddtum: ............... ..-d ........ ../ ........ ..19..... Stortkl ....... .: ...... .. Slutkl ....... .: ...... ..

Riktning 1: Från .................. ..................................... .. Mot ........................................................ ..
Ri 2: Från .......................................................... .. Mot........................................................ ..

Antol ktför

ovfordon med skylt Registrerings- Slöp Godskod Ämne
(klartext)Uton Med för nummer (x)

Ri i Ri

 

Instruktion: Vorje tung lastbil med resp. utdn slöp noteras i de två första kolumnerno på första

roden tills det första fordonet skyltot med farligt gods posserdr. Udpunkt för possoge,

registreringsnummer, om fordonet hor slöp somt godskod noterds.

Dörefter fortsätter noteringen av tunga lostbilor på rod två till nästa fordon
skylth med farligt gods uppträder osv.. Om enbort end 'rikningen observeras elleir

videofilmos noterds ontdlet tungd lostbildr enbart i den riktningen.
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Bilaga 2
Sid 1 (2)

Förslag till nationell registrering av transportmönster i tiden för transporter

med farligt gods.

Förslaget till kommunvis registrering av transporter med farligt gods kräver någon

form av kontroll för den tidsmässiga variationen av transporter med farligt gods.

Eftersom de dygnsmätningar som är aktuella är ett begränsat urval av vardagsdygn

under ett år i varje enskild kommun och dessutom inte avser registrering under

natten krävs viss generell kunskap om transportmönstret totalt Över dygnet, veck-

an och året.

Förslagsvis väljs 10 strategiska punkter i Sverige, fem på landets europavägar

samt en i vardera 5 större tätorter (Stockholm, Göteborg, Malmö, Helsingborg och

Norrköping). I dessa punkter registreras förekomsten av farligt gods under fyra

slumpvis valda veckor under året fördelat på olika kvartal.

Mätningen i Stockholm kombineras med mätning på E 4 norr Stockholm. Mät-

ningen i Malmö med mätning på E 6 norr Malmö. Mätningen i Helsingborg med

mätningar med mätning på E 4 norr om Helsingborg. Mätningen i Göteborg med

mätning på E 20 öster om Göteborg och mätningen i Norrköping med mätning på

E 4. De parvisa mätningarna utförs under en hel vecka och 00-24 varje dygn under

första kvartalet. Mätningarna under andra, tredje och fjärde kvartalet anges i ned-

anstående mätprogram

Förslag till mätprogram

   

VECKODAG
Par Kvartall Kvartal 2 Kvartal 3 Kvartal 4

l MTiOToFLS MTiO FLS OToF

2 MTiOToFLS OToF MTiO FLS

3 MTiOToFLS FLS OToF MTiO

4 MTiOToFLS MTiO FLS OToF

5 MTiOToFLS OToF MTiO FLS

     

Onsdagar och fredagar kommer att kunna jämföras mellan tre av de fyra kvartalen.

Övriga veckodagar kan jämföras mellan två kvartal med utgångspunkt från det

första kvartalet.
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Bilaga 2
Sid 2 (2)

Givetvis är mätningar under samtliga sju veckodagar i varje kvartal att föredra

men genom ovanstående reduktion av mätprogrammet halveras i stort mät- och

utvärderingsbehovet samtidigt som den erhållna informationen i stort torde vara

tillräcklig för syftet att beskriva den tidsmässiga variationen på nationell nivå av-

seende transporter med olika farliga ämnen.

Valet av mätplatser bör samordnas med Vägverkets nationella helårsräknande tra-

ñkräknepunkter.

VTI NOTAT 45-1994




