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VTI notat 67-2001 

Förord 
Denna promemoria redovisar resultatet av en genomförd riskberäkning avseende 
transporter av petroleumprodukter på väg respektive järnväg. Vägtransporten 
avser sträckan Loudden – Upplands Väsby via Valhallavägen. Järnvägstrans-
porten avser sträckan Gävle (Fredrikskans) – Rosersberg, strax söder om Märsta. 
Förutsättningar (transportvolymer etc.) har erhållits av projektets beställare: Leif 
Ljung, Svenska Petroleum Institutet. 

Resultatet av studien är att det från risksynpunkt inte har någon betydelse om 
transporterna sker på väg eller på järnväg. De resultat i studien som visar att det är 
något fördelaktigare med järnvägstransporter än med vägtransporter ligger inom 
felmarginalen. Förändrad väg- och/eller järnvägsmiljö skulle dock kunna ge en 
helt annan riskbedömning. 

Modellkörningar har utförts av Ragnar Hedström som också är promemorians 
huvudförfattare. Urban Björketun har bl.a. tagit fram geografiska data som har 
använts som indata till modellen. Riskberäkningar direkt via nationell statistik har 
genomförts av undertecknad. 
 
Linköping i augusti 2001 
 
 
Jan R. Eriksson 
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Sammanfattning 
VTI har genomfört en riskanalysstudie för transporter av bensin, diesel och 
eldningsolja för alternativen Loudden – Upplands Väsby via Valhallavägen för 
lastbil och Gävle (Fredrikskans) – Rosersberg för tåg. Dels har analysen gjorts 
med den modell som VTI har utvecklat åt Räddningsverket, dels har en enklare 
analys gjorts direkt med tillgänglig statistik. Resultatet av analysen är att risken 
för att en farligt godsolycka skall inträffa är av samma storleksordning för 
lastbilstransporter och tågtransporter. Sannolikheten att en farligt godsolycka skall 
inträffa är marginellt mindre för tågtransporter än för lastbilstransporter (1 olycka 
på 8 år för lastbilstransporterna och 1 olycka på 11 år för tågtransporterna enligt 
modellen). 

Sannolikheten för att personskada skall inträffa till följd av en farligt gods-
olycka är extremt liten (1 personskada på 200 år för lastbilstransporterna och 
1 personskada på 400 år för tågtransporterna enligt modellen).  

Olycksvärdering ingår inte i denna etapp av studien. 
 



6 VTI notat 67-2001 

 
 



 7

 
1 Problembeskrivning 
Transporter av petroleumprodukter skall ske per järnväg från Fredrikskans norr 
om Gävle till Rosersberg strax söder om Märsta.  

Vidare skall transporter av petroleumprodukt mellan Loudden via Valhalla-
vägen och vidare till Upplands Väsby analyseras. I detta fall är det frågan om att 
transporten sker med lastbil. 

Inledningsvis skall påpekas att en farligtgodsolycka per definition är en olycka 
där det farliga godset kommit ut ur sin inneslutning. Det skall alltså ske någon 
form av utsläpp för att det skall klassas som en farligt godsolycka.  

Syftet med detta projekt är att göra en riskberäkning för de båda transport-
alternativ som redovisats ovan.  
 
 
1.1 Modellen 
Genomförd riskberäkning grundar sig på den av VTI framtagna modellen för 
riskberäkning av transporter med farligt gods på väg eller järnväg. Modellen i sin 
helhet finns dokumenterad i VTI rapport 387:1–6, 1994. Materialet i dessa 
rapporter har sedermera bearbetats ytterligare och finns redovisat i publikationen 
”Handbok för riskbedömning av transporter med farligt gods på väg eller järnväg” 
(Räddningsverket,1996).  

Den datoriserade analysmodell (FarGo version 1.2, december 2000 SRV/VTI) 
som denna studie bygger på är den av VTI framtagna analysmodellen. Den 
datoriserade analysmodellen bygger på det beräkningssätt som redovisas i 
Användarhandboken. Vissa modifieringar har gjorts i datormodellen jämfört med 
Användarhandboken. Det skall avslutningsvis påpekas att den i detta projekt 
använda datormodellen är under fortsatt utveckling, där i modellen använda 
ingångsvärden skall uppgraderas.  
 
 
1.2 Begränsningar 
De i användarhandboken gällande begränsningarna gäller även för i detta projekt 
genomförd riskberäkning. Vissa ingångsdata som används i modellen är 
schablonvärden varför framkomna resultat får tolkas med viss försiktighet. 
Riskkostnader har ej kunnat beräknats inom ramen för detta projekt. Information 
om vattentäkter har ej varit möjligt att inhämta via utnyttjat GIS-system.  
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2 Beskrivning av indata 
Befolkningsstatistik för de aktuella tätorter som järnvägstransporten går igenom 
eller i omedelbar anslutning till har inhämtats från Statistiska meddelande, och 
avser förhållandena 1995-12-31. 

Järnvägslinjens sträckning har inhämtats från den information som finns 
tillgänglig i GIS och som finns tillgänglig på VTI. Den GIS-version som utnyttjats 
i detta sammanhang är Arc View 3.2. Från GIS har även information inhämtats 
vad gäller omgivningsförhållanden längs den tänkta transportrutten.  

Information om spårkvalitet har inhämtats från Banverket. 
Trafikinformation med avseende på sträckan Loudden – Roslagstull har 

inhämtats från Trafikkontoret i Stockholm. Vägverkets vägdatabank har utnyttjats 
beträffande trafikinformation för vägsträckan Roslagstull – Upplands Väsby.  

De godsmängder som skall transporteras framgår av tabell 2.1 
 
Tabell 2.1 Petroleumprodukter och volymer som skall transporteras.  
Ämne Volym i m3 per år 
Bensin 410 000 
Diesel 154 000 
Eldningsolja (Eo 1) 154 000 
Eldningsolja (Eo 3-5) 80 000 

Summa  798 000 
 
Dessa volymer skall transporteras antingen per järnväg (Gävle – Rosersberg) eller 
per väg (Loudden – Upplands Väsby). Transporterna antas utföras under 300 
dagar per år. Vidare gäller att bensin klassas som mycket brandfarlig vätska 
medan diesel, Eo1 och även Eo3–5 klassas som brandfarlig vätska i de fortsatta 
beräkningarna.  
 
 
2.1 Indata för beräkning av järnvägstransport 
Järnvägstransporten sker mellan Fredrikskans norr om Gävle till Rosersberg strax 
söder om Märsta. Ingångsdata för riskanalysen framgår av tabell 2.2 
 
Tabell 2.2 Ingångsdata för den aktuella järnvägssträckan  
    Antal plankorsningar 
Sträcka Längd  

(km) 
Sträckning Spårkvalitet Bommar Ljud/ 

Ljus 
Utan  
skydd 

1 3 Fredrikskans – Gävle Träslipers,  
SJ50 räl 

   

2 143 Gävle – Rosersberg Betongslipers, 
UIC60 räl 

18 2 5 

 
Som framgår av tabellen är betongslipers och UIC60 räler den dominerande 
spårkvaliteten. Vidare kan konstateras att de plankorsningar som i huvudsak 
förekommer utgörs av plankorsningar med bommar. I förutsättningarna har 
antagits att varje tågsätt har en kapacitet av 1300 m3. Tankvolymen har antagits 
till 80 m3 vilket innebär 17 FAGO-vagnar per tågsätt. Vidare har antagits att 
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transporten sker i tunnväggiga järnvägstankvagnar. För att transportera den tänkta 
volymen bensin krävs 301 tågsätt per år (301*17*80=409360 m3). För att 
transportera den övriga volymen av petroleumprodukterna på 388 000 m3 krävs 
285 tågsätt per år (285*17*80=387600 m3). 
 
 
2.2 Indata för vägtransportberäkning 
De ingångsdata som utnyttjats i beräkningarna för vägtransport från Loudden till 
Upplands Väsby redovisas i tabell 2.3. 
 
Tabell 2.3 Ingångsdata för riskbedömning avseende vägtransport mellan  

Loudden och Upplands Väsby. 
ÅDT (tusen fordon/dygn) Mät- 

period 
 Hast 

(km/h) 
Max Min Medel  

Lindarängsvägen 50 14 9 11,5 1995 
Valhallavägen – Lidingövägen 50 34 17 25,5 1995 
Lidingövägen – Roslagstull 50 52 36 44 1995 
E4 – E18 70 60 40,5 50,25 1998 
E18 – väg 279 90 48,5 45 46,75 1998 
Väg 279 – Upplands Väsby  110 36,5 27 31,75 1998 
 
Transportvolymerna på vägsidan är samma som de på järnvägssidan, liksom 
antalet transportdagar dvs. 300 dagar. I beräkningarna har antagits att en tankbil 
utan släp tar cirka 25 m3 vilket innebär att endast Eo1 kan transporteras med bil 
utan släp medan övriga produkter måste transporteras med lastbil med släp. I 
tabell 2.4 redovisas behovet av antalet tankbilar som krävs för att kunna 
genomföra den tänkta transportuppgiften.  
 
Tabell 2.4 Volymer och transportkapacitet avseende vägtransport. 
Ämne Volym 

(1000m3) 
Lastkapacitet 
per bil (m3) 

Antal bilar 
per dygn 

Typ av tankbil Verklig 
volym (m3) 

Bensin 410 40 34 Bil med släp 408000 
Diesel 154 30 17 Bil med släp 153000 
Eo1 154 15 34 Bil utan släp 153000 
Eo2-5 80 35 8 Bil med släp 84000 
Summa 798  93  798000 
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3 Risker beräknade enligt modellen  
Resultatet av genomförd riskberäkning för den aktuella järnvägs- respektive 
vägtransporten framgår av tabell 3.1. Tolkningen av framräknade resultat bör ske 
med viss försiktighet eftersom transportsätten bygger på något olika förut-
sättningar även om de transporterade volymerna är likartade i de bägge fallen.  
 
Tabell 3.1 Resultat av riskbedömning  
 Järnvägstransport Vägtransport 
Sannolikhet för FAGO-olycka 0,091 0,127 
1 olycka / antal år 11 8 
Antal döda / år 0,0003 0,0009 
Antal svårt skadade/år 0,0007 0,0014 
Antal lätt skadade/år 0,0018 0,0033 

 
De personskadeolyckor som redovisas i tabell 3.1 kommer endast att inträffa i 
samband med transport av bensin. När det gäller diesel och eldningsolja föreligger 
ingen risk för explosionsartade bränder och därför ej heller någon risk för 
personskada. Med personskada avses i detta sammanhang sådan personskada som 
är direkt orsakat av det farliga godset.  

Att det kommer att inträffa ett mindre antal personskador vid järnvägs-
transporten jämfört med vägtransporten kan förklaras med att större delen av 
järnvägstransporten sker i områden med mycket liten befolkningskoncentration. 
För vägtransporten gäller att den i huvudsak går genom ett område med stor 
befolkningskoncentration.  

På den aktuella järnvägssträckan förekommer 20 plankorsningar med någon 
form av skydd och 5 stycken utan något skydd. Det exakta läget för dessa 
plankorsningar har ej varit möjligt att analysera inom ramen för detta projekt. 
Förekommande plankorsningar utan skydd är dock sannolikt sådan som är 
avsedda för gång- och cykeltrafik. Det har ej heller varit möjligt att i denna studie 
analysera effekten av vad ett slopande av dessa plankorsningar skulle innebära. 
Ett slopande av de plankorsningar som i dag har någon form av skydd skulle 
sannolikt reducera olycksrisken vad gäller sammanstötning mellan tåg och 
vägfordon. Ett slopande av de plankorsningar som inte har något skydd skulle 
förmodligen inte innebära någon större förändring beträffande riskbilden förutsatt 
att dessa är avsedda för gång och cykeltrafik.  

I beräkningarna har ej returtransporter beaktats vilket principiellt skulle kunna 
medföra en något högre riskbild för båda transportslagen. Att så kan vara fallet 
beror på att, trots att tanken är tömd, det kan finnas kvarvarande rester av det 
farliga godset i tankarna.  

Vidare har i denna riskberäkning ej de ekonomiska konsekvenserna av en 
eventuellt inträffad FAGO-olycka analyserats. De ekonomiska konsekvenserna 
kan i detta sammanhang diskuteras i termer av kostnader för personskador, 
sjukvårdskostnader, produktionsbortfall, saneringskostnader etc.  
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4 Risker uppskattade direkt via nationell statistik 
Antalet räddningsinsatser vid utsläpp av farliga ämnen under transport var för 
1999 för lastbil 334 och för tåg 37 (Diagram 19, Räddningstjänst i siffror, 
Räddningsverket, Karlstad 2000). Av samtliga insatser avsåg cirka två tredjedelar 
bensin och diesel (Diagram 20, diesel inkluderar här eldningsolja). Vi antar att 
detta även gäller för utsläpp avseende verksamheten transport (andra verksam-
heter kan vara lagring, produktion etc.) av farliga ämnen. Antalet räddnings-
insatser vid utsläpp av bensin och diesel blir i såfall 222 och 25 för lastbil 
respektive tåg för 1999. 

Transportarbetet för bensin och diesel var för 1999 för lastbil och tåg 1 300 
miljoner tonkilometer (Tabell 8A, Inrikes trafik med svenska lastbilar och på 
järnväg 1999, SCB 2000) respektive 950 miljoner tonkilometer (sidan 7). 

För de i projektet studerande sträckorna (Loudden – Upplands Väsby för lastbil 
och Gävle – Rosersberg för tåg) är transporterad mängd för bensin och diesel 
0,8 miljoner m3. Transportsträckorna är 28 respektive 146 kilometer och 
densiteten är 0,8 ton per m3. Detta ger att transportarbetet blir 18 miljoner 
tonkilometer respektive 93 miljoner tonkilometer.  

Antalet räddningsinsatser per miljoner tonkilometer blir enligt riksdata 
222 / 1 300 = 0.17 respektive 25 / 950 = 0.026. Applicerat på de studerade 
sträckorna Loudden – Upplands Väsby för lastbil och Gävle – Rosersberg för tåg 
ger detta 18 × 0.17 = 3.1 respektive 93 × 0.026 = 2.4 räddningsinsatser per år. 
Modellen ger värdena 0.091 respektive 0.127 farligt godsolyckor per år. Även om 
alla räddningsinsatser skulle motsvara farligt godsolyckor så skulle hela 
nivåskillnaden kunna förklaras av att väg- och järnvägsstandarden för de aktuella 
sträckorna är väsentligt högre än genomsnittet. Både modellen och nationell-
statistik ger en något högre risk för lastbilstransporter än för tågtransporter (30 
respektive 40 procent). 
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5 Etapp 2  
De i tabell 3.1 redovisade resultaten är en riskberäkning för hela transportsträckan 
på järnväg respektive väg. Det vore dock av intresse att i en fördjupad studie 
analysera hur riskbilden fördelar sig på olika delsträckor längs den totala 
transportsträckan.  

I genomförd riskberäkning har det exakta läget av de plankorsningar som 
förekommer på järnvägssträckan Fredrikskans – Rosersberg inte beaktats. I en 
fördjupad studie är det möjligt att analysera kopplingen mellan var dessa 
plankorsningar är belägna och hur riskbilden ser ut på de delsträckor där 
plankorsningar förekommer. Vidare kan en fördjupad analys genomföras med 
tanke på vilka effekter som kan förväntas uppstå vid slopanden av förekommande 
plankorsningar. Det ger även en tydligare indikation om vilka plankorsningar som 
i första hand bör elimineras för att därigenom reducera riskbilden.  

Vidare kan konstateras att på den tänkta järnvägssträckan förekommer ett antal 
vattendrag. I en fördjupad studie bör konsekvenserna av en inträffad FAGO-
olycka analyseras mer ingående med avseende på förväntad spridningsbild i dessa 
vattendrag.  

En noggrannare uppdelning i delsträckor ger även en tydligare riskbild för de 
tätorter som ligger i direkt eller nära anslutning till den tänkta transportsträckan på 
järnväg. Detta ger i sin tur indikationer om vilka förebyggande åtgärder som 
skulle kunna vara möjliga att genomföra.  

I föreliggande riskberäkning har transportupplägget för såväl järnvägssidan 
som vägsidan utgått från den totala transportvolymen och utifrån detta har 
fordonsvolymer för respektive transportslag antagits. I en fördjupad studie bör 
transportlogistiken närmare utredas med avseende på verklig transportkapacitet 
för respektive transportslag och hur detta påverkar antalet fordonsrörelser.  

Utsläppsstorleken skiljer sig inte åt för lastbil respektive tåg när det gäller små 
och medelstora utsläpp. Stora utsläpp är däremot större för tåg än för lastbil. Det 
medför i sin tur att utsläppsvärderingen bör göras för att jämförelsen mellan de två 
i projektet angivna alternativen skall bli mer korrekt. 

Avslutningsvis skall nämnas att den i detta projekt använda riskberäknings-
modellen inom en snar framtid kommer att revideras. Bland annat kommer en 
översyn av i modellen använda ingångsdata att göras. Hur de i detta projekt 
framräknade resultaten kommer att förändras jämfört med resultaten från den nya 
reviderade beräkningsmodellen är inte i dagsläget möjligt att förutsäga. I den 
reviderade beräkningsmodellen kommer det även att vara möjligt att beräkna de 
ekonomiska konsekvenserna av en inträffad FAGO-olycka. 
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