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SAMMANFATTNING

Sedan den 1 juli 1966 har dåvarande Statens trafiksäkerhetsråd följt

olyckor med bensinbränder i syfte att söka utröna, Vilken roll tankens

placering i personbilar spelar ur brandrisksynpunkt.

Vid uppföljningen kunde bl a konstateras att fronttankbilarna var över-

representerade vid olyckor med bensinbränder jämfört med deras andel av

den totala fordonsparken.

Från och med årsmodell 1968 infördes utvändigt mynnande påfyllningsrör

på samtliga modeller av märket Volkswagen. Dessutom byttes det gamla

bensintanklocket ut mot ett nytt, så beskaffat att det vid sammanpress-

ning av tanken, dels icke skulle lossna från påfyllningsröret, dels

skulle förhindra utströmning av bensin mellan lockkanten och påfyllnings-

röret.

För att utröna om dessa ändringar gett någon avläsbar effekt på OlYCkS"

talen har dåvarande Statens trafiksäkerhetsråds arbetsgrupp TRAG, Vilken

numera uppgått i Statens väg- och trafikinstitut, följt olyckor med ben-

sinbränder under treårsperioden 1969-1971. Arbetet med denna rapport ha:

finansierats med medel från Transportforskningsdelegationen.

I nedanstående sammanställning återfinns de resultat, som bedömts vara

mest betydelsefulla och intressanta.

Fordonstyp

För tidsperioden l januari l969 - 3l december 197l har uppgifter erhållit

rörande 79 trafikolyckor där bensinbrand uppstått i personbil. Därutöver

har tre lastbilar och en buss fattat eld under samma period.

AV de 79 personbilar som antänts i anslutning till olyckan hade 54 eller

68 % tanken placerad i bakpartiet och 25 eller 32 % i frampartiet. Mot-

9svarande andelar av den totala personbilsparken var ungefär 80 o resp

20 %. Sålunda var, som tidigare, fronttankbilarna överrepresenterade

vid olyckor med bensinbränder.
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Kartläggningen påbörjades, Som ovan nämnts, den 1 juli 1966. Antalet

olyckor med bensinbränder har under hela perioden varit i det närmaste

konstant - ungefär 27 per år. Ett undantag utgjorde andra halvåret 1967

då det inträffade 27 olyckor på sex månader.

Från den 1 juli 1966 fram till och med år 1969 var fronttankbilarnas an-

9del av olyckor med bensinbränder ungefär 46 o varje år. Därefter har,

till följd av att antalet bensinbränder med fronttankbilar minskat och

antalet med baktankbilar ökat, andelen sjunkit kraftigt under de två

senaste åren. Från 46 % till 19 %.

Volkswagen

P g a de tidigare nämnda ändringar som gjorts på bilar av märket Volks-

wagen, har olyckor där dessa fattat eld studerats speciellt.

Vid tidigare undersökningar har konstaterats att bilar av märket Volks-

wagen var betydligt överrepresenterade vid olyckor med bensinbränder

jämfört med deras andel av den totala fordonsparken.

Antalet Volkswagen som fattat eld vid trafikolycka har emellertid minska1

för varje år trots att antalet registrerade har ökat. Sålunda inträffade

i genomsnitt 17 olyckor per år under 1.7.1966 - 31.12.1967 mot 5 olyckor

under 1971.

En av anledningarna till denna nedgång torde vara att ingen Volkswagen

av årsmodell 1968 eller yngre fattat eld under åren 1969-1971. Här kan

nämnas att 30 % av baktankbilarna varit av nu nämnda årsmodeller. Den

nya typen av påfyllningsrör, som infördes år 1968, har anslutits till

tanken på en mer skyddad plats, närmare kupêutrymmet, än den gamla typen.

som lätt skadades och orsakade ungefär hälften av tidigare bensinbränder.

En annan anledning till nedgången torde vara det nya tanklocket, som in-

fördes på äldre årsmodeller. År 1968, då detta tanklock introducerades,

skedde en reduktion med närmare hälften av antalet olyckor där Volkswagen

'av nu nämnda årsmodeller råkat i brand, jämfört med tidigare år. Därefte

har andelen av de registrerade Volkswagen, som fattat eld, varit i det

närmaste konstant under åren 1968-1971.
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Under de två senast undersökta åren 1970-1971 var Volkswagens andel av

olyckor med bensinbränder i genomsnitt 22 %, medan Volkswagenbilarnas

O
6.andel av de i Sverige registrerade personbilarna uppgick till 18

Olycksmaterialet är dock för litet för att några slutsatser skall kunna

dras, huruvida Volkswagens andel av olyckor med bensinbränder överstiger

den andel man haft anledning vänta sig med hänsyn till Volkswagens andel

av den totala personbilspopulationen.

Det bör dock framhållas, att olyckor med fronttankbilar resulterar i

svårare personskador än för baktanbilar. Detta beror på att risken är

större att passageraren översköljes med bensin vid fronttank än då tan-

ken är placerad bak.

Olycksföljd

 

Av de undersökta 79 olyckorna fick l[3 dödlig utgång medan en lika stor

andel resulterade i svår personskada.

Själva olyckan har i allmänhet varit av häftigare natur. Bortses från

brännskador, resulterade 3/H av de olyckor där fronttankbil fattade eld

och 1/2 av de där baktankbil antändes i dödlig eller svår personskada.

AV 42 trafikanter i fronttankbilarna avled 8 eller nästan 20 % av bränn-

skador - utan att ha fått andra dödliga skador - medan 3 brännskadades

svårt. Av 120 trafikanter i baktankbilarna erhöll 8 dödliga brännskador

- utan att ha fått andra dödliga skador. Av dessa avled dock 4 av bränn-

skadorna i kombination med andra svåra skador. Dessutom brännskadades

3 personer svårt och 4 lindrigt.

En jämförelse mellan fronttankbilar och baktankbilar visar, att andelen

olyckor med dödliga brännskador var betydligt större för den förstnämnda

gruppen. För fronttankbilar resulterade nästan var 3:e olycka i dödliga

brännskador mot var 10:e för baktankbilar;

Brandorsak

Den primära brandorsaken är givetvis gnistbildning. Om risken för gnist-
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bildning är större med tänd fordonsbelysning eller ej är svårt att avgör

på grundval av detta material. Analysen på sid 16 visar dock, att så

torde vara fallet.

Vid 16 av 21 bilar av märket Volkswagen har uppgift om typ av tanklock .

kunnat erhållas, varav 4 hade den gamla typen och l2 den nya4k Vid 10

av olyckorna slets tanklocket av påfyllningsröret.

Vid olyckan skadades påfyllningsröret på 6 fronttankbilar, medan tanken

revs upp på 4 och bensinledningen slets av på 2 bilar.

Vid 13 av de 54 olyckor där baktankbilar fattat eld har läckage uppstått

på tanken och vid 10 har påfyllningsröret skadats. Slutligen har bensin

ledningen slitits av vid 3 olyckor.

Slutsats

Som framgår av tidigare undersökningar, är trafikolyckor med bensinbrän-

der en relativt ovanlig företeelse - uppskattningsvis resulterar blott l

olycka på 2000 i bensinbrand. Olyckor av nu nämnt slag leder emellertid

ofta till att personer, som färdas i de fordon där bensinbrand uppstår,

får svåra - i många fall dödliga " brännskador.
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INLEDNING

Hösten 1965 anmodade Kommunikationsdepartementet dåvarande Statens trafil

säkerhetsråd att följa olyckor med bensinbränder i syfte att söka utröna:

Vilken roll tankens placering i bilar spelar ur brandrisksynpunkt.

Resultat av uppföljningen avseende perioden 1966-1968 har redovisats i

rådets rapporter nr 87 PM rörande studier av trafikolyckor vid Vilka

något av de i olyckorna deltagande fordonen råkat i brand, I" (augusti

1966),nr 95 PM rörande studier av trafikolyckor vid vilka någotav de i

olyckorna deltagande fordonen råkat i brand, 11" (mars 1967), nr 101

"Olyckor med bilbränder tiden 1 juli 1966-30 juni 1967" (december 1967),

nr 113 "Olyckor med bilbränder tiden 1 juli 1966w31 december 1967 (april

1968) samt nr 155 "Trafikolyckor med bensinbränder i bilar 1968" (juni

1969).

Vid uppföljningen kunde bl a konstateras, att fronttankbilarna var över-

representerade vid olyckor med bensinbränder jämfört med deras andel av

den totala fordonsparken. Vidare var bränderna av häftigare natur i

fronttankbilarna än i bilar med tanken placerad baktill. Andelen perso-

ner, som fått brännskador, var slutligen påtagligt större i fronttank-

bilarna än i baktankbilarna.

Det var med ledning av uppgifterna i undersökningsmaterialet svårt att

fastställa arten av de skador, som ledde till att bensin läckte ut och

antändes.

I en del fall angavs dock - för såväl fronttankbilar som baktankbilar -

att tanken sprungit läck elleratt påfyllningsröret skadats.

I ytterligare några fall, främst för fronttankbilar, angavs att bensin-

tanklocket lossnat eller att bensin strömmat ut under locket, då tanken

pressades samman.

Under år 1968 introducerades på vissa bilmodeller av märket Volkswagen

ett nytt bensintanklock, så beskaffat att det vid sammanpressning av

tanken dels icke skulle lossna från påfyllningsröret, dels skulle för-
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hindra utströmning av bensin mellan lockkanten och påfyllnings-

röret.

För att utröna om det förbättrade tanklocket fungerat på önskat sätt och

om införandet av detsamma fått någon avläsbar effekt på olyckstalen följ

de Statens trafiksäkerhetsråds arbetsgrupp TRAG de olyckor med bensin-

bränder, som inträffat nämnda år. Resultaten av uppföljningen har redo-

visats i Statens trafiksäkerhetsråds rapport nr 155.

Materialet var dock alltför begränsat för att man därav skulle våga dra

några slutsatser rörande effekten på olyckstalen av införandet av det

nya tanklocket på berörda bilar. Av denna anledning utsträcktes under-

sökningen att även omfatta treårsperioden l969-lg7l. Arbetet utfördes

som tidigare av dåvarande TRAG-gruppen, vilken numera uppgått i Statens

väg- och trafikinstitut. 'Arbetet med föreliggande rapport har finan*

sierats av Transportforskningsdelegationen.

Med bensinbrand menas här brand som börjat genom antändning av bensin

som p g a exempelvis skador på tank, påfyllningsrör, bensinledning el

dyl läckt ut i samband med olyckan.

Bränder, som börjat i exempelvis kablar eller förgasare och som lett til

att bensin så småningom antänts t ex genom att en bensinledning smälts

ner har däremot inte betraktats som bensinbränder i egentlig bemärkelse.

De har därför inte medtagits vid bearbetningen av olycksmaterialet.

Uppgifter om bilbränder har erhållits dels direkt från vederbörande poli

myndighet, dels genom bevakning av notiser i dagspressen rörande sådana

bränder. För samtliga de bränder som på så sätt kommit till rådets känn

dom har förundersökningsprotokoll införskaffats.
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2, OLYCKSMATERIAL

För tidsperioden 1 januari 1969 - 31 december 1971 har uppgifter erhållit

rörande 83 trafikolyckor med bensinbränder enligt ovanstående definition.

Vid en olycka uppstod'brand i en dieseldriven buss, efter kollision med

en lastbil. Den troliga brandorsaken var en brusten bränsleledning.

.Vid 3 andra olyckor uppstod brand i lastbil. En hade fattat eld efter

kollision med ett tåg, en efter avkörning och slutligen en efter påkör-

ning av en annan, stillastående lastbil.

Nu nämnda 4 olyckor har ej medtagits vid bearbetningen, då uppföljningen

främst gällt personbilar.

Sammanlagt har sålunda 79 fall av bensinbränder behandlats.

Av de 79 personbilar i vilka bensin fattat eld i anslutning till olyckan

var SM eller 68 % baktankbilar och 25 eller 32 % fronttankbilar. Mot-

svarande andelar av den totala personbilsparken var ungefär 80 % resp

20 %. Sålunda var, som tidigare, fronttankbilarna överrepresenterade

vid olyckor med bensinbränder.

I bilaga 1 redovisas mer detaljerat de personbilar, i vilka bensinbrand

uppkommit, fördelade på märke, modell och modellår.
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3. RESULTAT

3.1 Olyckssituation

 

I tabell 1 redovisas olyckorna fördelade efter olyckstyp samt efter typ

av fordon, där branden uppstått (personbil med fronttank reSp baktank).

Tabell 1. Trafikolyckor med bensinbränder i personbilar 1969-1971 för*

delade efter olyckstyp och typ av fordon där branden uppstått.

  

 

  

Fordonstyp

, j 7 Fronttankbil ' Baktankbil Totalt
Olyckstyp

Antal % Antal % Antal %

Singel 12 48 20 36 32 41

Möte 5 20 8 15 13 16

Omkörning 3 12 9 17 12 15

Avsväng 1 H 9 1/ 10 13

Upphinnande O O 6 11 6 8

Korsning 4 16 l 2 5 6

Övrigt 0 O 1 2 l 1

Totalt 25 100 54 100 79 100

   

  

   

 

Av tabellen framgår att den vanligaste olyckstypen, både för fronttank-

bilar och baktankbilar, varit singelolyckor - hälften resp en tredjedel

av olyckorna.

I fortsättningen kommer vissa uppgifter att jämföras med de till Statis-

tiska Centralbyrån rapporterade personskadeolyckorna. För att få ett med

bensinbränder jämförbart olycksmaterial,har ur SCBs statistik endast

olyckor som inträffat utanför tätbebyggelse och där enbart motorfordon,

varit aktivt delaktiga medtagits.

För de olyckor där fronttankbilar fattat eld ansluter sig de olika olycks

typernas andelar mycket väl till de av det totala antalet olyckor med

ovan nämnda begränsning.
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För olyckor där baktankbilar fattat eld, har däremot de olyckstyper, som

ofta medför skador på fordons bakparti, såsom upphinnande- och avsvängs-

olyckor, men också omkörningsolyckor varit vanligare än motsvarande för

totala antalet olyckor, medan singel", mötes- och korsningsolyckor varit

mindre vanliga.

Det har även ansetts vara av intresse att söka kartlägga var fordonen

träffats av den huvudsakliga stöten vid olyckstillfället. I tabell 2

'redovisas olyckorna fördelade efter typ av brunnet fordon 4 front* resp

baktankbil - samt den del av fordonet där den huvudsakliga stöten träffat

'TabellagL Trafikolyckor med bensinbränder i personbilar l969-l97l för-

 

delade efter fordonstyp och del av fordonet där den huvudsak*

liga stöten träffat.

 

 

 

 

Fordonsdel som Fordonstyp

träffats av den . T t lt
huvudsakliga ' Fronttankbil Baktankbil '0 a
stöten

Framparti ' 181 122 30
. 3

Bakparti l l8 19

Sida 2 lESL1L 18

Fler partier
(voltning) 4 7 ll

Underredet 0 l 1

Totalt 25 54 79

   

  

 

1 varav 4 olyckor förenade med voltning

2 varav 5 olyckor förenade med voltning

3 varav 1 olycka förenad med voltning

4 varav 2 olyckor förenade med voltning

Av tabellen framgår att de fronttankbilar som fattat eld, oftast träffat:

av den huvudsakliga stöten i frampartiet. Vanliga har även olyckor varit

där fordonet voltat i samband med olyckan. På detta senare sätt har 8

eller 1/3 av olyckorna inträffat.
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För baktankbilarna kan man inte urskilja någon dominerande stötriktning.

Av de 12 fordon som träffats i frampartiet har emellertid 5 eller nästan

hälften av bilarna voltat efter kollisionen, varvid tanken eller påfyll"

ningsröret skadats och bensin strömmat ut och antänts.

Även om den huvudsakliga stöten har varit relativt jämnt fördelad på bak-

tankbilarnas olika partier, så har en stor andel * 40 eller 74 % " av de

54 fordonen fattat eld baktill5 i omedelbar närhet av tanken eller påfyll

ningsröret. Vid 24 av de 25 fronttankbilarna har branden börjat i fordo-

nets främre del.

För att utröna vadolyckornas konfliktsituation resulterat i, redovisas

olyckorna i nedanstående tabell fördelade efter typ av fordon och konflik

följd.

Iabell 3. Trafikolyckor med bensinbränder i personbilar 1969-1971 förde

lade efter konfliktföljd samt typ av fordondär branden upp"

    

stått.

Fordonstyp

Konfliktföljd Fronttankbil Baktankbil Totalt

Antal % Antal % Antal - %

Vägavkörning utan sam"

manstötning med annat

fordon 10 40 20 37 30 38

Sammanstötning med mö*
tande fordon front mot

front 10 40 6 11 16 20

Sammanstötning med mö*
tande fordon med sidan

eller bakpartiet O O 8 15 8 10

Påkörd av annat fordon

bakifrån 0 0 14 26 14 18

Påkört annat fordon

bakifrån 1 4 1 2 2 3

Sammanstötning med ett

från sidan kommande

fordon 4 16 5 9 9 11

Totalt 25 100 54 100 79 100
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Av tabellen kan utläsas att fordonet vid 62 % av olyckor med bensinbrän-

der har kolliderat med ett annat fordon.

Vidare framgår att fronttankbilarna vid lika många olyckor fattat eld

efter frontalkollision med ett annat fordon som efter en vägavkörning.

9Tillsammans har dessa typer av konfliktföljder svarat för 80 0 av olyckor

na.

Här kan också nämnas att vid samtliga mötes- och omkörningsolyckor har

fordonet kolliderat med ett mötande fordon.

För baktankbilar var andelen vägavkörningar ungefär lika stor * 37 % -

som för fronttankbilar. Vanligt var även olyckor, där det fordon som

fattade eld, blivit påkört bakifrån - 26 % * eller sammanstött med ett

%. Att så många baktankbilar, som fattat eld, sammanmötande fordon - 26

stött med ett mötande fordon, kan till stor del förklaras av att över

hälften av dessa fått sladd och kanat ut i motsatta körbanan där det på"

körts i sidan eller bakpartiet av det mötande fordonet.

Här kan dessutom nämnas att av de 15 fronttankbilar som sammanstött med

ett annat fordon har 8 eller över hälften kolliderat med en lastbil, me*

dan motsvarande siffror för baktankbilarna endast var 4 av 34.

År och månad

TrafikOlYCkOT med bensinbränder har granskats sedan den l juli 1966.

I tabell 4 redovisas antalet olyckor som inträffat under tiden l juli

1966 - 3l december 197l fördelade på antalet olyckor per år och typ av

fordon som fattat eld.
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Tabel1 i. Trafikolyckor med bensinbränder i personbilar 1966-1971 förde-

lade efter antalet olyckor per år och typ av fordon där branden

 

uppstått.

Fordonstyp Andelen

År Fronttankbil Baktankbil Totalt fäonttank-
bilar

1.7.66 - 30.6.67 14 15 29 48 %

1.7.67 " 31.12.67

(1/2 år) 12 15 27 44 %

1968 13 15 V 23 ' H6 90

1969 9 12 21 43 %

1970 11 21 32 34 %

1971 5 21 26 19 %

Totalt 64 99 163 39 %

  

 
 

  

Av tabellen kan utläsas att olyckor med bensinbränder inträffade betydligt

oftare under andra halvåret av 1967 än under övriga år. Bortsett från nu

nämnda halvårhar antalet olyckor per år varit i det närmaste konstant un"

der de år som olyckor med bensinbränder undersökts - ungefär 27 olyckor

per år.

Från den 1 juli 1966, då kartläggningen av olyckorna igångsattes, fram

till och med år 1969 var andelen fronttankbilar ungefär 46 % varje år.

Därefter har, till följd av att antalet bensinbränder med fronttankbilar

minskat och antalet med baktankbilar ökat, andelen sjunkit kraftigt under

de två senaste åren.

I tabell 5 är de olyckor som inträffade under åren 1969-1971 fördelade

efter årstid då olyckor inträffade och typ av fordon.
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Tabell 5. Trafikolyckor med bensinbränder i personbilar 1969-1971 för-

delade efter årstid då olyckan inträffade samt typ av fordon

där branden uppstått. .

Fordonstyp

ÅPStld Fronttankbil Baktankbil TOtalt

'Januari-Mars 7 6 13

April-Juni 4 5 12 17

Juli-September 6 20 26

Oktober-December 7 16 23

Totalt ' 25 54 79

  

 

  

Av tabellen kan utläsas att 43 eller 54 % av olyckorna inträffade under

sommarhalvåret, apri1+september. Under motsvarande tidsperiod inträffa-

de'55 % av samtliga till Statistiska centralbyrån rapporterade person-

skadeolyckor. Således finns det inget som tyder på att bensinen skulle

antändas lättare vid en olycka som inträffar underde varmaste månaderna.

Bilmärken

Av de 64 fronttankbilar som antänts vid en olycka under tiden 1.7.1966 -

31.12.1971 var 59 av märket Volkswagen. Som tidigare nämnts är antalet

olyckor där en bil av märket Volkswagen fattat eld av speciellt intresse,

varför antalet per år redovisas i diagram på nästa sida.



Antal Volkswagen per år

20

 
 

15
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O gm
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ÄN
;

1968 1971

Diagram l. Trafikolyckor med bensinbränder 1966 - 1971 där en

 

bil av märket Volkswagen fattat eld, fördelade efter

antalet olyckor per år.

10.
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Antalet Volkswagen som fattat eld vid trafikolycka har minskat för varje

år från i genomsnitt 17 olyckor per år under 1.7.1966 - 31.12.1967 ner

till 5 olyckor under 1971. Detta trots att antalet registrerade Volks-

wagen samtidigt har ökat med 10 % från år 1966 till år 1969.

Vidare var Volkswagens andel av de i Sverige registrerade personbilarna

18 % den 1.1.1969, medan andelen av olyckor med bensinbränder i genom-

snitt var 22 % de två senast undersökta åren, 1970-1971. Olycksmateria-

let är dock för litet för att man skall kunna dra några slutsatser huru-

vida andelen av Volkswagen i olycksmaterialet motsvarar andelen av regist:

rade fordon.

Åldern på de fordon som fattat eld under åren 1969-1971 har för baktank-

bilar i genomsnitt Varit drygt 5 år, vilket i stort sett motsvarar den

genomsnittliga åldern för de i Sverige registrerade personbilarna, medan

fronttankbilarna varit något äldre - närmare 7 år.' Denna skillnad beror

på att ingen av fronttankbilarna som fattat eld under åren 1969ul971 varit

av årsmodell 1968 eller yngre, medan 30 % av baktankhilarna varit av nu

nämnda årsmodeller. Från och med årsmodell 1968 infördes utvändigt mynnar

de påfyllningsrör - dock med tanklock av standardmodell på samtliga Volk

wagenbilar. Till skillnad från den äldre typen av påfyllningsrör, som

sitter längst fram på tanken, har denna nya typ anslutits till tankens

bakre del - således närmare kupêutrymmet. Den äldre typen av påfyllnings-

rör har ett utsatt läge vid en kraftigare kollision framifrån. På en stor

del av de Volkswagenbilar, som fattat eld, har tanken inte sprungit läck

men däremot påfyllningsröret skadats, eller deformerats så att tanklocket

slitits av, och bensinen därvid slungats ut. Troligtvis skulle många av

dessa bensinbränder ha undvikits om påfyllningsröret varit anslutet till

tanken på en mer skyddad plats. På denna punkt har förändringen av påfyll

ningsröret på Volkswagen av nyare årsmodeller avgjort lett till en förbätt

ring. Emellertid sitter bensintanken fortfarande alltför utsatt och defor

meras eller spricker vid en kraftigare kollision med frampartiet.

Som tidigare nämnts infördes under 1968 ett förbättrat tanklock på Volkse

wagen av årsmodellerna 1967 och tidigare. År 1968, då detta tanklock in-

troducerades, skedde en reduktion med närmare hälften av antalet olyckor

där Volkswagen av nu nämnda årsmodeller råkat i brand, jämfört med tidiga-

re år. Även därefter har en minskning skett varje år. Emellertid har även

antalet registrerade Volkswagen av årsmodellerna 1967 och tidigare minskat
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i ungefär samma takt, varför den relativa andelen Volkswagenbilar som

råkat i brand varit i det närmaste konstant under åren 1968-1971. Den

minskning som skett torde, åtminstone delvis, bero på att det nya tank-

1ocket medfört en viss förbättring.

För att utröna huruvida något av de bilmärken som har tanken bak råkat ut

för bensinbränder oftare än andra märken av baktankbilar har, i nedanståe

de tabell, de vanligaste förekommande bilmärkena fördelats på andelen av

det totala antalet baktankbilar och andelen av de olyckor med bensinbrän-

der där en baktankbil antänts.

Tabell 6. Trafikolyckor med bensinbränder i personbilar med tanken bak

1969-1971 fördelade efter andelen av totala antalet baktank-

bilar samt andelen av de olyckor med bensinbränder där en bak-

tankbil antänts.

  

 

1 r 1,
Andel av totala an âEGEÄ :Z Oiåçäoâ

Bilmärke talet baktankbilar dr" a an l ar
antants

9 - 9
O 0

Volvo 32 - 31

Opel 17 17

Ford 13 11

Saab 13 6

Mercedes 5 H

Renault 3 9

BMC 3 2

Peugeot 3 2

Övriga baktankbilar 11 18

Totalt i 100 100

  

 

 

 

Av tabellen kan utläsas att samtliga bilmärkens andel av olyckor med bil-

bränder mycket väl ansluter sig till andelen av det totala antalet bak*

tankbilar. Endast Saab har en något mindre och Renault en något större

andel olyckor än det förväntade antalet, men pg;a materialets ringa om-

fattning är dessa skillnader inte signifikanta.
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3.4 Olyckornas svårhetsgrad

 

Av de undersökta 79 olyckorna fick 26 dödlig utgång. Vidare resulterade

29 olyckor i svår personskada, 14 i lindrig sådan, medan ingen person ska

dades vid de resterande 10 olyckorna.

Om alla trafikanter dödas vid själva kollisionen år den efterföljande

branden av mindre betydelse. Skadas däremot trafikanter svårt kan prob-

lem uppstå att hinna ur bilen innan kupêutrymmet antänts. Detta gäller

speciellt för fronttankbilar där kupên ofta börjar brinnaomedelbart.

För att utröna svårhetsgraden på de olyckor som leder till bensinbrand,

redovisas olyckorna i tabell 7 nedan, med hänsyn till " förutom brännska-

dor - den svårast skadadepersonen i den bil där bensinbranden uppstått.

Tabell 7. Trafikolyckor med bensinbränder i personbilar 1969*1971,

  

förutom brännskador, svårast skadade personen i det fordon

där branden uppstått, fördelade efter skadans svårhetsgrad

och typ av fordon.

 

 

 

 

Fordonstyp

Annan skada än Fronttankbil Baktankbil Totalt
brännskada Antal % Antal % Antal %

Olycka med dödlig
utgång 3 13 11 20 14 18

Olycka med svår
personskada 14 61 17 32 31 40

Olycka med lindrig
personskada 3 13 12 22 15 20

Olycka utan person-

skada 3 13 14 26 17 22

Totalt 23 100 54 100 77 100

   

 

  

Anm. Vid 2 olyckor där fronttankbil fattat eld saknas uppgift om annan

skada än brännskada.
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Av de personskadeolyckor utanför tätbebyggelse som rapporterats till Sta-

tistiska centralbyrån år 1970 fick 40 % dödlig utgång eller svår person-

skada. Av tabellen kan utläsas att, för olyckor med bensinbränder där

personskada uppstod, hela 75 % resulterade i ovan nämnda svårhetsgrad.

Dessutom är andelen egendomsskador mycket liten. Således är olyckor där

ett fordon fattar eld i allmänhet av svårare art än övriga trafikolyckor.

Av tabellen framgår vidare, att olyckor där fronttankbil fattat eld i all

'mänhet resulterat i svårare personskador än för olyckor med baktankbilar.

För de förra ledde 3/4 av olyckorna till dödliga eller svåra personskador

mot 1/2 för de senare. Detta beror, åtminstone delvis, på att fronttank-

bilarna i större utsträckning fattat eld efter frontalkollision.

Att trafikanter i de fordon som fattar eld i allmänhet skadas svårt vid

kollisionen, leder i många fall till att de får svårigheter att ta sig ur

bilen innan kupêutrymmet antänts av elden.

I tabell 8 redovisas olyckorna med hänsyn till olyckans svårast brännska-

dade person fördelad efter skadans svårhetsgrad och typ av fordon.

Tabell 8. Trafikolyckor med bensinbränder i personbilar l969-l97l, svå-

 

rast brännskadade personen fördelad efter skadornas svårhets-

grad samt typ av fordon där brand uppstått.

  

 

Fordonstyp

Brännskador Fronttankbil I Baktankbil Totalt

Antal % Antal % Antal %

Olycka med dödlig
brännskada 7 30 5 10 12 16

Olycka med svår
brännskada 2' 9 3 6 5 7

Olycka med lindrig
brännskada O O 3 ' 6 3 4

Olycka utan bränn*

skada 14 61 39 78 53 73

Totalt 23 100 50 100 73 100
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Anm. Vid 1 olycka med fronttankbil saknas uppgift om brännskada och vid

ytterligare 5 olyckor - 4 baktankbilar och 1 fronttankbil - har den

svårast skadade perSonen erhållit brännskador, men dessförinnan av-

lidit av andra skador vid kollisionen. Dessa olyckor har ej med-

tagits i tabellen.

Av tabellen framgår att av de olyckor där en fronttankbil fattat eld resul

terade nästan var tredje i dödliga brännskador. För baktankbilarna var

motsvarande andel avsevärt lägre - 10 %.

Detta förhållande bör även ses mot bakgrunden av att medelantalet perso-

ner - förare jämte passagerare - varit något mindre i fronttankbilarna -

i genomsnitt 1,7 personer per bil - än i baktankbilarna - 2,1 personer

per bil.

Nu nämnda skillnad torde, åtminstone delvis, bero på att kupêutrymmet i

allmänhet fattar eld betydligt fortare i en fronttankbil. Vid de bensin-

bränder, där det brunna fordonet varit av den förra typen, harvindrutan

oftast krossats samtidigt som brinnande bensin sköljts över bilen. I en

baktankbil har branden i allmänhet begränsats till en början genom att

bagagerumsgolvet och väggen mellan bagageutrymmet och kupên hämmat bensi-

nens och eldens spridning. Dessutom har de övriga personskadorna varit

svårare i fronttankbilarna än i baktankbilarna, Vilket medfört att de ska-

dade haft besvärligare att ta sig uti tid. Dessa förhållanden medför bl a

bättre möjligheter för passagerarna i baktankbilar att i tid få hjälp elle

att själva sätta sig i säkerhet, innan elden nått fram till passagerarut-

rymmet.

I de 25 fronttankbilarna befann sig sammanlagt 42 personer. Av dessa er-

höll 8 eller 19 % dödliga brännskador, utan att ha fått andra dödliga ska-

dor. Ytterligare 1 person, som emellertid dödades omedelbart, i samband

med olyckan, blevmycket svårt bränd. Förutom dessa dödades 4 personer

utan att ha erhållit några brännskador. Således dödades 13 eller nästan

en tredjedel av de 42 personer som färdades i fronttankbilarna. Slutliger

erhöll 3 personer svåra brännskador.

9Av de 120 personerna i baktankbilarna avled 24 eller 20 0. Av dessa er-

hö11 8 eller 7 % dödliga brännskador, varav 4 dock avled av brännskadorna

i kombination med andra svåra skador. De övriga 16 personerna dog i sam-

band med kollisionen. Av dessa erhöll 10 personer även svåra brännskador.
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Här kan nämnas att 6 av nu nämnda 24 personer dödades vid en och samma

olycka - 4 avled av brännskador i förening med andra svåra skador och 2

av andra skador. Slutligen brännskadades ytterligare 3 personer svårt

och 4 lindrigt.

Vid olyckor med bilbränder under åren l969 - l97l avled således totalt l6

personer av brännskador, 6 brännskadades svårt och 4 lindrigt.

3.5 Brandorsak

 

För att utröna om den gnistbildning, som uppstått vid olyckan och som an-

tänt bensinen, i stor utsträckning har berott på kortslutning av elled-

ningar har försök gjorts vid tidigare undersökningar av bensinbränder att

ta reda på huruvida fordonens belysning varit tänd vid olyckstillfället

eller ej. Emellertid har sådana uppgifter inte stått att få i nämnvärd

utsträckning, varför några slutsatser inte har kunnat dras.

Om man istället utgår från att fordonen haft släckt belysning under dagtid

men tänd under mörker och halvdager, kan en jämförelse göras med de trafik

olyckor ur SCst statistik, som uppfyller de på sid 4 angivna Villkoren.

Eftersom olyckor med bilbränder fördelat sig över året och på de olika

olyckstyperna på ungefär samma sätt som dessa olyckor, kan man förvänta

sig att andelen olyckor som inträffat under mörker bör vara ungefär den"

samma för de två olyckspopulationerna.

Uppgift om ljusförhållanden har kunnat erhållas för 77 av de 79 olyckorna

med bensinbränder. Av 24 olyckor där fronttankbil fattat eld inträffade

ll under mörker, medan motsvarande tal för de 53 olyckorna, där baktankbil

fattat eld, var 26. Sålunda inträffade 37 eller 48 % av de 77 olyckorna

under mörker, vilket är en betydligt större andel än den för det totala

% inträffade under nämnda ljusförhållanantalet trafikolyckor, av vilka 35

den. Denna skillnad tyder på att tänd fordonsbelysning kan ha medverkat

till uppkomsten av bensinbränder.

För att närmare belysa här berörda olyckor är det även av intresse att

söka kartlägga vilka skador som uppstått på fordonens bränslesystem i sam*

band med olyckorna och som lett till att bensin läckt ut och antänts samt
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på vad sätt skadorna uppstått.

Med ledning av uppgifterna i undersökningsmaterialet har följande konsta*

teranden kunnat göras.

Av de 21 fronttankbilarna av märket Volkswagen, som råkat i brand och där

fordonets framparti skadats, har uppgift om typ av tanklock kunnat erhålla

för 16, varav 4 var utrustade med den gamla typen av tanklock och 12 med

den nya typen.

Samtliga 4 gamla tanklock har lossnat vid olyckan, varigenom bensin runnit

ut och antänts. Vid två av dessa uppges dessutom tanken ha rivits upp.

Vid hälften eller 6 av_de 12 olyckor, där fordon av nu nämnt märke varit

utrustade med den nya typen av tanklock, satt locket kvar på påfyllningsk

röret efter olyckan. Vid 3 av dessa olyckor revs tanken upp, varav ett

fordon även fick pluggen till bensinmätaren bortsliten. Vid de övriga 3

olyckorna trycktes tanken ihop, men förblev hel. Vid 2 av dessa har troli-

gen bensinledningen slitits av vid anslutningen till tanken. Röret har

senare smälts ner av hettan vid branden, varför inga säkra slutsatser kan

dras. Vid den resterande olyckan har pluggen till bensinmätaren slitits

51V.

Vid de återstående 6 olyckorna, där bilarna varit försedda med det nya tan]

locket och där detta lock inte satt kvar, Uppges i 5 fall att påfyllnings"

röret deformerats, varvid locket slitits loss. Vid 3 av dessa har även

tanken tryckts ihop, men förblivit hel, medan uppgift saknas om tanken för

de övriga 2 olyckorna. Vid den resterande olyckan finns inga skador på

vare sig tanklock eller påfyllningsrör. Troligen har locket inte varit påw

satt eller har det varit felaktigt påsatt.

Vid en av de olyckor, där bilar av märket Volkswagen fattat eld, har bran-

den börjat i fordonets bakparti. Vid denna olycka slets bensinledningen

av, varvid bensinen antändes.

Vid en av de 3 olyckor, där fronttankbilar av annat märke än Volkswagen råw

kade i brand, blev tanken uppriven, varvid bensin rann ut och antändes " er

NSU Prince. För en Porsche, som fattat eld, saknas uppgift om skador på
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tank och påfyllningsrör, medan den återstående - en Steyr Puch 650 - fått

tanken intryckt och locket avslitet, varvid bensinen pressats ut genom

påfyllningsröret.

För baktankbilarna är uppgifterna om de skador, som uppstått på bilarnas

bränslesystem i samband med olyckorna, betydligt knapphändigare än för

fronttankbilarna. För 32 av de 54 olyckorna saknas sålunda uppgifter helt

rörande skador på de brunna bilarnas bränslesystem. För 3 av dessa uppges

dock att bensin rann ut och för 3 andra att fordonet började brinna vid

tanken.

Av de 22 olyckor, där uppgift om skador på bränslesystemet stått att få,

har tanklocket vid 3 olyckor slitits av. Vid samtliga dessa har även på-

fyllningsröret skadats, medan uppgifter saknas om skador på tanken. Vid

en av olyckorna har även bensinröret slitits itu.

Förutom ovannämnda 3 olyckor har påfyllningsröret skadats varvid bensin

runnit ut och antänts vid ytterligare 7 olyckor. För 3 av dessa har även

uppgivits att bensintanken trasats sönder och för en att tanken tryckts

ihop.

Vidare har tanken för l3 olyckor, varav 3'nämnts ovan, skadats så att

läckage uppstått. Vid en av dessa har tankens bottenplugg lossnat och

vid en annan har hela tanken slitits loss. Uppgifter om huruvida tanken

har brustit i fogarna eller hål uppstått genom slag har endast stått att

få för en olycka då hål uppstått på tankens undersida.

Slutligen har, förutom tidigare nämnda olycka, bensinledningen slitits itu

och utströmmande bensin antänts vid 2 olyckor.
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PERSONBILAR SOM FATTAT ELD VID TRAFIKOLYCKA l969-l97l FÖRDELADE EFTER

TANKPLACERING, MÄRKE, MODELL OCH MODELLÃR

Bilmärkg Modell Modellår Antal

' êêkäêakäálêt

BMC 1 1

.1100 65 l

BMW 2

2000 . 67 1

2002 71 l

Chevrolet l

Impala 63 l

Citroen I 1

ID 19 i 63 l

Crysler l

Valiant l

Ford 6

Cortina 63 2

68 l

Escort 70 l

Falcon _ 61 l

Taunus 65 l

Mercedes 2

220 S 63 l

Okänd Okänt l

Morris l

Minor 59 l

Opel 9

Kadett 68 2

Okänt l

Olympia 68 l
Rekord 61 1

65 l

66 l

68 1

70 l

Peugeot l
non Okänt l
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Bilmägâg Modell Modellån Antal

êêkäêâkäilêä

Renault ' 5

Major '65 l
RlO 70 l

R16 69 1

70 l

Okänt l

Rover 1

3500 69 l

Saab * ' 3
96 65 1

66 1

70 l

Simca _ . 1
1000 65 l

Triumph - 1
2000 64 l

Vauxhall l

Cresta 63 1

Volvo 17

PV 57 1

60 2

62 2

63 l

Duett Okänt l

Amazon 62 l

' 65 1

66 2

67 2

69 l

Okänt 1

142 69 1

145 68 l
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Bilmärke Mggell Modellår Antal

EEQEEEêEEPiåêä

NSU ' 1
Prince 64 1

Porsche 1

1600 59 l

Steyr Pucn 1

650 Okänt l

Volkswagen 22

1200 - 58 1

59 1

60 3

61 1

63 1

64 2

Okänt 1

1300 66 6

67 2

1500 62 1

65 2

1600TL 66 l




