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FORORD

Föreliggande rapport utgör det fjärde delprojektet i projektet "Transporter av 
farligt gods" som bedrivits under perioden augusti 1991 -  september 1993.

Det övergripande målet med hela projektet "Transporter av farligt gods" har varit 
att ta fram en metod som gör det möjligt att (1) skatta olyckssannolikheter vid 
transport av farligt gods på landsväg och järnväg för en given transportuppgift 
(transport av en given kvantitet av ett visst ämne mellan två specificerade platser),
(2) skatta olyckornas konsekvenser vid transport av olika godsslag samt
(3) beräkna de förväntade samhällsekonomiska olyckskostnadema vid transport av 
olika godsslag med alternativa transportsätt (landsväg/j ämväg) och på olika trans
portleder. Projektets syfte har inte varit att ge svar på frågan om järnvägs
transporter generellt sett är säkrare än motsvarande landsvägstransporter (eller vice 
versa). Syftet har istället varit att tillhandahålla en metod att användas i samband 
med att lösa en specifik transportuppgift utifrån lokala förutsättningar.

Projektarbetet har bedrivits i fyra olika delprojekt. I det första har sannolikheter för 
farligtgodsolycka vid järnvägstransport skattats, i det andra har motsvarande skatt
ningar vid landsvägstransporter gjorts. Givet att en farligtgodsolycka inträffat, har 
dess konsekvenser utretts i det tredje delprojektet under skilda förutsättningar. 
Föreliggande arbete, det fjärde delprojektet analyserar de samhällsekonomiska 
kostnaderna vid farligtgodsolyckor. Förutom rapporter från respektive delprojekt, 
innehåller slutredovisningen från projektet en sammanfattande beskrivning av 
projektet samt en beskrivning av en hypotetisk fallstudie som löper genom samtliga 
delprojekt. Samtliga rapporter är publicerade i Statens väg- och transportforsk
ningsinstituts rapportserie.

* "Riskanalysmetod för transporter av farligt gods på väg och järnväg 
- Projektsammanfattning", VTI Rapport 387:1,
av Erik Lindberg och Bertil Morén, Statens väg- och transportforskningsinstitut

* "Om sannolikhet för jämvägsolyckor med farligt gods", V II Rapport 387:2, 
av Sven Fredén, Statens väg- och transportforskningsinstitut

* "Vägtransporter med farligt gods - Farligt gods i vägtrafikolyckor",
VTI Rapport 387:3,
av Göran Nilsson, Statens väg- och transportforskningsinstitut

* "Konsekvensanalys av olika olycksscenarier vid transporter av farligt gods på 
väg och järnväg ", VTI Rapport 387:4,
av Lennart Helmersson, Agrenius Ingenjörsbyrå AB



* "Ekonomisk analys av farligtgodsolyckor vid järnvägs- och tankbilstransporter 
av ammoniak och bensin", VTI Rapport 387:5,
av Patrick Svarvar och Ulf Persson, Institutet för hälso- och sjukvårdsekonomi

* "Användning av analysmetoden - Ett fiktivt beräkningsexempel",
VTI Rapport 387:6,
av Sven Fredén, Statens väg- och transportforskningsinstitut

Föreliggande rapport kan läsas fristående men utgör den fjärde och sista 
"stafettsträckan" i huvudprojektet. Flera ingångsdata i analyserna är därför fram
tagna i delprojekt 1-3 och resultaten beroende av dessa. I rapportens inledande 
sammanfattning redovisas de viktigaste resultaten samt en diskussion kring metod 
och förutsättningar. Den teoretiska utgångspunkten presenteras i kapitel 1 och 
kapitel 2 redovisar skattningen av de olika kostnadskomponenter som ingår i 
analyserna. Själva analyserna redovisas detaljerat i kapitel 3-5.

"Transporter av farligt gods" har finansierats av Banverket, Byggforskningsrådet, 
Petroleuminstitutet, Räddningsverket, SJ (Gods- och Fastighetsdivisionema), 
Statens väg- och transportforskningsinstitut samt Vägverket. Bertil Morén vid 
Statens väg- och transportforskningsinstitut har varit huvudprojektledare.

Projektet har dels följts av en styrgrupp bestående av representanter för 
uppdragsgivarna och dels av en referensgrupp som representerar olika myndighe
ter/organisationer vars verksamhet på olika sätt berör hanteringen av farligt gods i 
samhället.

I projektets styrgrupp har ingått Björn Sandborgh (ordförande) och Thomas Gell, 
Räddningsverket; Paul Lorin och Per Sillén, Banverket; Hartmut Pauldrach, 
Boverket; Bo Lönegren och Stefan Tykesson, Vägverket; Birger Sandström och 
Christer Bejne, SJ Fastighetsdivision; Gustaf Stolk, SJ Godstransportdivision; Åke 
Stjemstedt och Leif Ljung, Petroleuminstitutet samt Börje Thunberg, Statens väg- 
och transportforskningsinstitut. Ragnar Hedström vid Statens väg- och transport
forskningsinstitut har varit sekreterare vid styrgruppens sammanträden.

I projektets referensgrupp har ingått Bertil Pettersson och Sven Nyberg, LO; Bertil 
Enemo, Rikspolisstyrelsen; Erik Nilsson, Sprängämnesinspektionen; Alf Levander, 
Åkeriförbundet; Åke Wahlinder, Jämvägsinspektionen; Lars-Olof Carlsson, Eka 
Nobel AB/Kemikontoret/SAF; Gunvor Cantacuzino från Grossistförbundet (Plast- 
och Kemikalieleverantörers Förening); Barbro Köhler, Arbetarskyddsstyrelsen 
samt Lennart Skymbäck och P O Åhman, Svenska Gasföreningen.

Sammanfattningen har översatts till engelska av Kerstin Ulveland.



INNEHÅLLSFÖRTECKNING

SAMMANFATTNING I

SUMMARY XII

1 INLEDNING 1
1.1 Syfte och avgränsningar 1
1.2 Teoretisk utgångspunkt i kostnadsanalysen och i kost- 2

nads/effektanalysen
analysen

1.3 Rapportens fortsatta disposition 4

2 KOSTNADS- OCH KOSTNADS/EFFEKTANALYSERNAS 5
KOMPONENTER

2.1 Olyckskostnader 6
2.1.1 Sjukvårdskostnader 6
2.1.2 Nettoproduktionsbortfall 12
2.1.3 Riskvärde 16
2.1.4 Tidsförluster på grund av olycka 19
2.1.5 Räddningsinsatser, sanering och förlorad avkastning 20

på mark
2.1.6 Egendomsskador 24
2.1.7 Värdering av miljöförsämring 26
2.2 Preventionskostnader 28
2.2.1 Upprättande av skyddsområde 28
2.2.2 Anläggning av väg och spår 28
2.2.3 Exempel på övriga preventionsåtgärder 30

3 KOSTNADER VID OLIKA OLYCKSSCENARIER: Hur stor är 31
variationen i kostnader vid farligtgodsolyckor?

3.1 Ammoniak 31
3.2 Bensin 37
3.3 Jämförelse ammoniak - bensin 46



4 GENOMSNITTLIG KOSTNAD PER FARLIGTGODSOLYCKA 47
I OLIKA MILJÖER

4.1 Ammoniak 47
4.2 Bensin 48
4.3 Jämförelse ammoniak - bensin 51

5 FÖRVÄNTAD KOSTNAD FÖR FARLIGTGODSOLYCKOR: 52
FALLSTUDIER

5.1 Förväntad kostnad per sträcka och fordonskilometer för 52
transport av ammoniak och bensin

5.1.1 Transport av ammoniak på väg 53
5.1.2 Transport av bensin på väg 55
5.1.3 Vägvalets och färdmedelsvalets betydelse i fall- 57

studien
5.2 Två exempel på kostnads/effektanalys med anknytning till 61

det fiktiva fallet
5.3 Känslighetsanalys av skyddsområde vid järnväg 63
5.3.1 Olika bredd på skyddsavståndet 63
5.3.2 Förändring i transportarbetet 65

6 REFERENSER 68

BILAGA A: FALLSTUDIENS FÖRUTSÄTTNINGAR
Ett fiktivt väg- och spårsystem: 21 vägsträckor och 
fyra järnvägssträckor

BILAGA B: ANLÄGGNING AV NY VÄGSTRÄCKAI FALLSTUDIEN



EKONOMISK ANALYS AV FARLIGTGODSOLYCKOR VID 
JÄRNVÄGS- OCH TANKBILSTRANSPORTER AV 
AMMONIAK OCH BENSIN

av Patrick Svarvar och Ulf Persson
IHE, Institutet för hälso- och sjukvårdsekonomi, Lund

SAMMANFATTNING

Föreliggande rapport utgör det fjärde delprojektet i "Transporter av farlig gods". 
Det övergripande syftet med hela projektet är att konstruera modeller som möjlig
gör att sannolikheten för olycka och olyckans konsekvens beskrivs samt att beräkna 
de samhällsekonomiska kostnaderna vid olycka (Morén, 1992). I de två första 
delprojekten har analyser av sannolikheter gjorts för farligtgodsolycka med 
järnvägstransport (Fredén, 1994) respektive tankbilstransport (Nilsson, 1994) och i 
det tredje har en konsekvensanalys givet farligtgodsolycka gjorts (Helmersson, 
1994). Syftet med denna delrapport är att genomföra en samhällsekonomisk analys 
av olyckor vid transporter av farligt gods.

Metod

En farligtgodsolycka definieras i detta arbete som en olycka vid transport av farligt 
gods på järnväg eller med tankbil, där det farliga godset läckt ut. Om exempelvis 
en tankbil med bensin i tanken kör på en buss och tankbilsföraren och 14 buss
resenärer dödas, bussen blir totalförstörd och en intilliggande bostad skadas på 
grund av att bussen hamnar i dess vardagsrum, innebär det inga kostnader för 
farligtgodsolycka, om ingen bensin läckt ut ur tankbilen. Likaså om det läcker ut 
bensin utan att bensinen antänds, klassificeras inte ovan nämnda person- och 
egendomsskador som kostnader för farligtgodsolycka eftersom det lika gärna 
kunde ha varit mjölk i tanken. De kostnader som uppstår på grund av det farliga 
godset är i detta fallet efterföljande saneringsarbete där bensinens spridning skall 
begränsas. Dessa kostnader klassificeras som kostnader för farligtgodsolycka. 
Kostnader för bärgning etc medräknas inte, på grund av att de torde vara obero
ende av om godset är farligt eller inte. Vi genomför med andra ord en särkostnads-



beräkning för farligtgodsolyckor. Genom definitionen av en farligtgodsolycka 
enligt ovan avgränsas studien från bl a vanliga trafikolyckor. Kostnaderna som 
skattas är endast de som orsakas på grund av det farliga godset.

Kostnader för följande komponenter skattas: sjukvård, produktionsbortfall, värdet 
av riskförändring i sig (s k humanvärde), tidsförluster, räddningsinsatser, sanering, 
förlorad avkastning på mark, egendomsskador samt miljöförsämring. Exempel på 
olyckskonsekvenser är antal dödsfall, antalet svårt och lindrigt skadade personer, 
brandutbredning och utsläppt godsmängd. Skattningarna av de olika kostnads- 
komponentema ingår som konstanter vid kostnadsberäkningarna för farligtgods
olyckor, där olika konsekvenser multipliceras med dessa värden.

Beräkningarna avgränsas till två godsslag: ammoniak och bensin. Dessa godsslag 
skiljer sig vad gäller konsekvenser vid utsläpp. Ammoniak är en ej brandfarlig 
giftig gas och bensin en brandfarlig vätska. Genom att utföra beräkningar för dessa 
godsslag ges en bred bild av kostnaderna vid farligtgodsolyckor. Kostnads
beräkningarna genomförs i fyra steg: (1) Först beräknas kostnaderna vid olika 
scenarier, utan hänsyn till sannolikheten för farligtgodsolycka och utan hänsyn till 
olika scenariers (konsekvensutfalls) sannolikhet givet att farligtgodsolycka inträf
fat. Dessa beräkningar ger svar på hur stora kostnaderna är i de värsta fallen samt 
hur kostnaderna varierar mellan olika scenarier. (2) I ett andra steg beräknas de 
genomsnittliga kostnaderna vid en farligtgodsolycka. Hänsyn tas då till olika 
scenariers sannolikhet att inträffa givet farligtgodsolycka. (3) I ett tredje 
beräkningssteg inkluderas information om sannolikheten för farligtgodsolycka med 
hjälp av en fiktiv fallstudie som löpt genom tidigare delprojekt. Fallstudien syftar 
till att illustrera hur tillämpning av riskanalys och ekonomisk analys kan utföras. 
Fallstudiens förutsättningar är hypotetiska och återfinns i bilaga A. Ett landsvägs- 
system har byggts upp bestående av 21 delsträckor, både stads- och landsbygds- 
sträckor. Vidare ingår ett jämvägssystem bestående av fyra delsträckor. I lands- 
vägssystemet har ett årligt trafikflöde baserats på reella trafikmätningar i Sverige. 
Det har därför varit möjligt att ta hänsyn till ett verklighetsnära trafikflöde med 
farligt gods (åtminstone vad avser bensin - ammoniak har beräknats utifrån antagna 
flöden). Vidare skattas förväntat antal farligtgodsolyckor per år på varje delsträcka. 
Det innebär att förväntade olyckskostnader per vägsträcka vid olika vägval 
beräknats. Därmed kan man ta hänsyn till både hur mycket gods som faktiskt körs 
på en viss sträcka samt sannolikheten för att en farligtgodsolycka skall inträffa på



in

sträckan. Kostnaderna beräknas till nyckeltal i form av förväntad kostnad per 10 
fordonskilometer för varje delsträcka. (4) I ett fjärde steg ges några exempel på 
kostnads/effektanalyser av åtgärder som reducerar sannolikheten för att farligt
godsolycka skall inträffa, eller konsekvenserna vid farligtgodsolycka.

Resultat

Kostnader vid olika olycksscenarier

Ammoniakolyckor i stad (2 500 invånare/km^) kan innebära stora konsekvenser 
med höga kostnader. De värsta olycksscenariema har kostnadsberäknats till 
ungefär 300 miljoner kronor i 1993 års priser. Dessa scenarier avser stora utsläpp 
där stora gasmoln bildas; vid järnvägstransporter med momentana utsläppsförlopp, 
d v s  det blir ett stort hål i tanken och godset släpps ut snabbt. De momentana 
utsläppen vid tankbilstransporter innebär drygt 25 procent lägre kostnader än vid 
järnvägstransporter beroende på att tankvolymen som regel är mindre vid tankbils
transporter. Både vid järnvägstransporter och tankbilstransporter medför momen
tana utsläpp i stabilt väder något högre kostnader än i neutralt väder. Stabilt väder 
innebär låga vindhastigheter och få temperaturskiktningar i atmosfären, vilket inne
bär att tunga gasmoln får sämre utspädning och att ett större område exponeras 
efter utsläpp jämfört med neutralt väder, som motsvarar en vanlig dag med 
växlande molnighet och normala vindhastigheter (Helmersson, 1994).

Vid stora momentana utsläpp inträffar flest dödsfall och flest svåra personskador. 
Kostnaderna vid stora kontinuerliga utsläpp, d v s  hålet i tanken är mindre och 
utsläppet pågår under en längre tid, innebär också höga kostnader i stabilt väder; ca 
140 miljoner kronor. De förväntade olyckskostnadema vid kontinuerliga utsläpp är 
lika stora vid jämvägsolyckor som vid tankbilsolyckor. Vid stora kontinuerliga 
utsläpp inträffar färre dödsfall än vid momentana utsläpp, ungefär lika många svåra 
personskador, medan de lindriga personskadorna är betydligt fler.

Den största enskilda kostnadskomponenten i olyckskostnaden vid ammoniak- 
utsläpp är det som vägverket numera benämner riskvärdet, d v s  hur mycket indivi
der är villiga att betala utöver de materiella kostnaderna för att reducera risken för 
en olycka med olika svåra konsekvenser: dödsfall, svåra skador etc. Detta värde



har tidigare kallats humanvärde i trafikekonomiska kalkyler (Persson, 1992). 
Produktionsbortfall (netto) utgör den näst största kostnadskomponenten och mot
svarar förlorade framtida produktionsvärden (minus värdet av den förlorade kon
sumtionen vid för tidig död) på grund av för tidig död eller svår eller lindrig skada. 
De sjukvårdsrelaterade kostnaderna är sammantaget relativt små, trots att de är 
beräknade utifrån kostnadskrävande specialistvård. Orsaken till att kostnaderna 
uteslutande är personrelaterade är att konsekvenserna vid ammoniakutsläpp medför 
dödsfall, svåra och lindriga skador, men försumbara skador på exempelvis 
egendom. Gasen förångas och saneringsåtgärder blir ofta begränsade i omfattning. 
De antaganden som måste göras vid kostnadsberäkningar av ammoniakolyckor är 
hur tätbefolkat området är där olyckan sker. Konsekvenserna och kostnaderna är 
helt beroende av befolkningtätheten. Ammoniakutsläpp på landsbygd (3-10 
invånare/km ^) medför exempelvis oftast försumbara negativa hälsoeffekter.

Konsekvenserna och kostnadsstrukturen vid bensinolyckor skiljer sig mycket från 
ammoniakolyckor. Förutom personskador, inträffar skador på egendom vid brand 
eller explosion. Saneringsarbeten krävs vid vätskeutsläpp och miljöskador kan upp
stå. Betydligt fler parametrar måste tas med i beräkningarna och komplicerar dem 
betydligt jämfört med ammoniakolyckor. Vidare krävs antaganden, förutom om 
befolkningstäthet, om bebyggelsestruktur, olika markslag m m för att kunna 
genomföra beräkningarna. Bensinolyckor i stad medför lägre kostnader än vad 
ammoniakolyckor gör. Det scenario med högsta kostnaden, knappt 50 miljoner 
kronor, motsvarar mindre än 1/6 av kostnaderna för det värsta ammoniakscenariot. 
Det värsta bensinolycksscenariot är ett stort utsläpp i stadsmiljö som exploderar i 
neutralt väder. Vädertypen inverkar tydligen omvänt på bensinolyckor jämfört med 
ammoniakolyckor. Neutralt väder späder ut ammoniak snabbare å ena sidan 
samtidigt som eld sprids snabbare i neutralt väder å andra sidan. Jämfört med 
ammoniakolyckor inträffar få dödsfall vid bensinolyckor, vilket innebär att de 
personrelaterade kostnadskomponentema som dominerade vid ammoniakolyckor, 
är betydligt lägre vid bensinolyckor. I de fall där bensinen exploderar, utgör 
kostnaden för egendomsskador på byggnader den största enskilda kostnads
komponenten, med riskvärdering som näst störst. Det omvända förhållandet gäller i 
de fall bensinen antänts men inte exploderat. Det beror på att skadeområdet är 
större vid explosion medan de negativa hälsoeffekterna är större vid brand. Vid 
bensinolyckor i by (300 invånare/km ^) eller på landsbygd reduceras kostnaderna 
för både egendomsskador på byggnader och negativa hälsoeffekter medan kost



nader för räddning, sanering och förlorad avkastning på mark ökar. På landsbygd 
ger ett scenario med stort vätskeutsläpp, utan brand eller explosion, högst kost
nader där den dominerande kostnadskomponenten är räddning, sanering och 
förlorad avkastning. Vid vätskeutsläpp måste brunnar sättas, mark spolas, bankar 
grävas och liknande för att förhindra spridning till exempelvis grundvattnet. Detta, 
det värsta scenariot vid bensinolycka på landsbygd, innebär emellertid betydligt 
lägre kostnader än det värsta scenariot i stad, där godset exploderat.

Genomsnittliga kostnader per farligtgodsolycka i olika miljöer

I tabell 1 redovisas genomsnittliga kostnader per farligtgodsolycka i olika miljöer. 
Vid beräkningarna har hänsyn tagits till sannolikheten för olika scenarier, givet 
farligtgodsolycka. I tabellen återfinns också en beräkning av olyckskostnadema för 
vanliga vägtrafikolyckor, som vägverket genomfört (1993).

Tabell 1 Genomsnittliga olyckskostnader per farligtgodsolycka samt per 
polisrapporterad vägtrafikolycka i olika miljöer (miljoner kronor).

Stad By Landsbygd

Ammoniak Järnväg 9,9 3,6
Tankbil 9,1 2,9

Bensin Järnväg 1,1 1,0 1,1
Tankbil 0,8 1,0 1,1

Vägtrafikolyckor 0,5 1,3

Källa: Vägverket, 1993.
Kommentar. Vägtrafikolyckor i landsbygd är beräknade exklusive viltolyckor. 
Uppgift om kostnad för vägtrafikolyckor i by saknas. Olyckskostnadema för 
ammoniaktransporter på landsbygd är i genomsnitt försumbara.



En ammoniakolycka i stad vid järnvägstransport medför i genomsnitt ca 9,9 
miljoner kronor i farligtgodsolyckskostnad, medan en tankbilsolycka kostar ca
9,1 miljoner kronor. Skillnaden beror på att godsmängden i regel är större vid järn
vägstransporter än vid tankbilstransporter. Det påverkar olyckskonsekvensema vid 
framförallt stora momentana utsläpp. Genomsnittskostnaderna reduceras med ca 
10-12 procent om ett skyddsområde på 30 meter upprättas från järnvägen 
respektive vägen i stadsmiljö. Orsaken till att kostnaden är ungefär lika hög/låg 
oavsett miljö vid bensintransporter är att sannolikheten att bensinen skall antändas 
är mycket liten vid utsläpp, oftast innebär en farligtgodsolycka med bensin 
"enbart" att vätskan strömmar ut. Därför får räddning, sanering och förlorad 
avkastning en tung vikt vid genomsnittsberäkningar och jämställer stadsmiljö med 
landsbygdsmiljö kostnadsmässigt. Vid en jämförelse med vägverkets beräkningar 
av olyckskostnaden för polisrapporterade vägtrafikolyckor kan vi notera att en 
genomsnittlig ammoniakolycka kostar mer i befolkade områden, stad och by, och 
mindre på landsbygd. Skillnaderna i kostnader mellan en genomsnittlig farligtgods
olycka med bensin och vanliga vägtrafikolyckor är inte särskilt stor.

Förväntade kostnader för farligtgodsolyckor i några hypotetiska situationer

Resultatet från den fiktiva fallstudien visar att ammoniak uppvisar stora skillnader 
mellan landsbygds- respektive stadssträckoma, de förväntade olyckskostnadema är 
högre på stadssträckoma. I tabell 2 redovisas förväntade olyckskostnader per 10 
fordonskilometer för landsbygds- respektive stadssträckoma. Dessa värden baseras 
på representativa årliga transportflöden utifrån genomförda trafikmätningar i 
Sverige och inte på transportuppgifter av givna godsmängder. I tabellen anges 
värdet på de sträckor som har högst respektive lägst förväntad olyckskostnad samt 
den förväntade genomsnittliga olyckskostnaden för hela vägsystemet, både upp
delat på landsbygds- och stadssträckor och totalt på samtliga vägsträckor. 
Bensintransportema kostar något mer än ammoniaktransporter. Det beror på att de 
är mer sannolika att inträffa (ammoniaktransporter transporteras i trycktankar). 
Vidare är skillnaden i kostnader mellan landsbygdssträckor och stadssträckor inte 
så påtaglig som för ammoniaktransporter. Att kostnaderna vid bensintransporter 
inte skiljer sig särskilt mycket mellan landsbygds- och stadssträckor hänger 
samman med att personskadorna och egendomsskadoma är relativt små i 
förhållande till kostnader för exempelvis sanering.



Tabell 2 Förväntade olyckskostnader per 10 fordonskilometer för 
tankbilstransporter i det fiktiva fallet (kr).

Ammoniak 
Landsbygd Stad

Bensin
Landsbygd Stad

max 0,06 1,48 1,86 3,18
min 0,01 0,19 0,76 0,34
medel 0,03 0,71 1,04 1,52
medel land+stad 0,20 1,15

Det är principiellt intressant att försöka beräkna olyckskostnadema på detta vis, att 
relatera dem till trafikarbete och definierade transportsträckor. Genom definitionen 
på farligtgodsolycka innebär detta att kostnaderna som beräknas motsvarar en 
särkostnad, d v s de förväntade kostnader som orsakas av det faktum att man ger 
sig ut på vägarna med farligt gods i tanken. Har man ambitionen att avgiftsbelägga 
motorfordonstrafik så att avgifterna är tänkta att motsvara trafikolyckskostnadema, 
utgör beräkningarna ovan det tillägg på en tänkt avgift för exempelvis lastbilar för 
att täcka merkostnaderna som uppstår på grund av att tanken innehåller farligt 
gods. En annan intressant implikation med beräkningsmodellen är att man kan 
analysera vilka delsträckor som är mest intressant att försöka åtgärda; genom att 
minska sannolikheten för olycka eller genom att minska förväntade konsekvenser 
vid olycka, eller bådadera. För att få en uppfattning om storleken på 
särkostnadema på grund av farligtgodsolyckor i förhållande till storleken på för
väntade olyckskostnader till följd av vanliga vägtrafikolyckor utan farligt gods, kan 
man studera en beräkning av de så kallade externa olyckskostnadema för olika 
typer av motorfordon. Persson och 0degaard (1993) har utvecklat en modell för att 
beräkna dessa. Deras resultat baseras på olyckskostnader i 1990 års priser men kan 
relativt enkelt revideras genom att använda 1993 års olyckskostnader ( dvs  samma 
värdering på dödsfall, svåra och lindriga skador som i vår studie). Resultatet av en 
sådan revidering av de externa olyckskostnadema för skilda motorfordon vid 
vanliga trafikolyckor redovisas i tabell 3.



Tabell 3 Extema olyckskostnader vid trafikolyckor för skilda typer av motor
fordon. Prisnivå 1993-01-01.

Typ av fordon Extern olyckskostnad per 
10 fordonskilometer (kr)

Personbil 2,23
Motorcykel 5,70
Lastbil 7,10
Buss 9,29

Källa: Persson & 0degaard (1993).
Kommentar: Beräkningarna har justerats för värdena för riskvärdering per 
1993-01-01. Övriga kostnader har räknats upp med KPI to m  september 1992 samt 
ett antagande om 5% inflation under slutet av 1992.

Siffrorna i tabell 3 innebär att en genomsnittlig lastbil förväntas orsaka extema 
kostnader till följd av vanliga vägtrafikolyckor motsvarande 7,10 kronor per 10 
fordonskilometer. Hade lastbilen varit en tankbil med bensin i tanken skulle ett 
tillägg på ca 1,15 kronor (enligt tabell 2) göras till de 7,10 kronorna.

Kostnaderna vid olika vägval i fallstudien har illustrerats genom att en given 
transportmängd, 100 000 ton bensin respektive 10 000 ton ammoniak skulle 
transporteras per år från Ytterskär till Kvarstad depå (se bilaga A). Kostnads
beräkningar har genomförts för fyra alternativ vid bensintransport, två med tankbil 
och två via järnväg, samt för fyra alternativ vid ammoniaktransport, två med tank
bil respektive via järnväg. Syftet har inte varit att generellt jämföra tågaltemativ 
med vägaltemativ, utan att illustrera en vägvalsanalys under förhållandena som 
råder i just fallstudien. I tabell 4 har dels en förväntad total kostnad per år 
beräknats och dels en förväntad olyckskostnad per 10 tonkilometer för att göra 
jämförelserna relaterade till transportarbetet.



Tabell 4 Förväntad olyckskostnad per år vid olika vägval i fallstudien för 
100 000 ton bensin.

T ankbilstransport 
alternativ 1 alternativ 2

Järnvägstransport 
alternativ 1 alternativ 2

Total kostnad (tkr) 79 103 16 21
Kostnad per 10 0,05 0,07 0,01 0,02
tonkm (kr)

Ammoniaktransportema förväntades också ha en högre olyckskostnad vid tankbils- 
altemativen än vid jämvägsaltemativen. Två tankbilsaltemativ har bägge skattats 
till ca 0,03 kronor per 10 tonkm, jämfört med 0,0008 kronor per 10 tonkm vid ett 
jämvägsaltemativ (beräkningar har endast utförts vid ett av jämvägsaltemativen).

Kostnads/effektanalyser

I anslutning till vägvalsanalysen tillämpas två exempel på kostnads/effektanalyser. 
Dessa visar den totala kostnadssidan för investeringen, medan effektsidan endast 
illustrerar förväntade inbesparade farligtgodsolyckskostnader för två typer av 
farligt gods; ammoniak på järnväg samt bensin på landsväg. Övriga effekter, 
exempelvis färre vanliga trafikolyckor har inte kunnat redovisas. Den första åtgär
den som illustreras är upprättande av ett skyddsområde på 30 meter vid järnvägar 
på stadssträckor. Effekterna skattas endast för ammoniaktransporter. Den andra 
åtgärden är ett nybygge i vägsystemet i närheten av Krokvik (se bilaga B). Effek
terna skattas endast för bensintransporter. I båda fallen är investeringskostnaderna 
mycket högre än reduktionen av kostnaderna för farligtgodsolyckor.

Diskussion och slutsatser

Den utarbetade modellen för analys av farligtgodsolyckors samhällsekonomiska 
kostnader har här använts för att belysa vilka kostnadskomponenter som kan anses 
vara av störst intresse.



Skattningarna av vissa kostnadskomponenter är behäftade med osäkerhet. Informa
tion om farligtgodsolyckors konsekvenser och kostnader är bristfällig bl a beroende 
på det ringa antalet skadefall.

Vid bensintransporter är skattningen av kostnaderna för farligtgodsolyckor 
känsliga för flera av de antaganden som gjorts. För det första är kostnaderna för 
räddning, sanering och förlorad avkastning väsentliga på grund av att sannolik
heten för enbart vätskeutsläpp är mycket stor jämfört med sannolikheten för 
explosion eller brand. Beräkningen av dessa kostnader är baserad på få observa
tioner och därför dåligt underbyggd. Exempelvis skulle ett dubbelt så högt värde på 
kostnaden för räddning, sanering och förlorad avkastning innebära att den genom
snittliga förväntade olyckskostnaden per 10 fordonskilometer vid tankbilstrans
porter ökar från 1,15 kronor till 1,93 kronor, d v s en ökning med närmare 70 
procent. Genomförs däremot beräkningarna helt utan denna kostnadskomponent, 
uppgår den förväntade olyckskostnaden per 10 fordonskilometer till 0,37 kronor.

För det andra är antagandena om utsläppens storlek viktiga för resultaten. Eftersom 
kostnaderna för personskador är höga vid stora utsläpp, men inte vid medelstora 
och små, är resultatet känsligt för skattningen av sannolikhetsfördelningen av 
utsläppsstorlek. Det beror bl a på att kostnaden för riskvärdet i sig är så högt 
(11 miljoner kronor för ett dödsfall). Resultaten vid bensintransport är dock mindre 
känsliga för skattningarna av kostnader för sjukvård, produktionsbortfall, egen
domsskador, miljöförsämring samt tidsförluster eftersom dessa kostnader är 
förhållandevis små. Resultatet är inte heller särskilt känsligt för antaganden om 
bebyggelsestruktur, eftersom brand och explosion sällan förekommer vid 
bensintransporter.

Vid ammoniaktransporter är resultatet framförallt känsligt för antalet dödsfall och 
svårt och lindrigt skadade personer. Det beror på att kostnaderna för riskvärdet i 
sig är mycket högt vid ammoniakutsläpp. Däremot är resultatet inte särskilt 
känsligt för skattningarna av övriga kostnader, däribland sjukvårdskostnader. Inte 
heller medför ett högre riskvärde vid de mest katastroflika olyckorna några större 
förändringar. Resultatet vid ammoniakutsläpp påverkas alltså i hög grad av 
skattningarna av antalet dödsfall och svårt och lindrigt skadade personer. Dessa 
skattningar beror i sin tur på antaganden om sannolikhetsfördelningen mellan stora, 
medelstora respektive små utsläppsmängder, givet olycka samt antaganden om



befolkningstäthet. De förväntade kostnaderna för farligtgodsolyckor vid både 
ammoniak- och bensinutsläpp är förstås också känsliga för nivån på sannolikheten 
för att farligtgodsolycka skall inträffa.

Slutsatserna från vägvalsanalysen och kostnads/effektanalysema i den fiktiva fall
studien innebär inte att vi kan uttala oss generellt om skillnader mellan jämvägs- 
och tankbilstransporter. Uppmätta kostnadsdifferenser är avhängiga flera 
antaganden om förutsättningar. Givet att sannolikheterna för farligtgodsolyckor är 
någorlunda korrekt skattade kan vi dock dra slutsatsen att de förväntade 
kostnaderna för farligtgodsolyckor per 10 fordonskilometer vid tankbilstransport 
av ammoniak och bensin endast i undantagsfall kommer upp i samma storleks
ordning som de förväntade kostnaderna för vanliga trafikolyckor.

Resultatet från fallstudien indikerar också att bensin kan transporteras i stadsmiljö 
till ungefär samma kostnad som ute på landsbygden, medan ammoniak kostar 
mycket mer i stadsmiljö än på landsbygd. Upprättande av skyddsområde och väg
byggen går ej att motivera utifrån inbesparade kostnader för farligtgodsolyckor 
med ordinär trafikekonomisk värdering av personskador. Vägvalet är däremot 
viktigt och kan ge kostnadsreduktioner. Större omvägar leder dock snabbt till att 
fordonskostnader och kostnader för vanliga trafikolyckor överstiger de förväntade 
inbesparade kostnaderna för farligtgodsolyckor.
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SUMMARY

The present report is the fourth subproject in "Transport of hazardous materials". 
The overall objective of the whole project is to construct models which will enable 
us to describe the probability of an accident and its consequences and to estimate 
the economic accident costs (Morén, 1992). The first two subprojects have 
analyzed the probabilities of an accident in the transport of hazardous materials by 
rail (Fredén, 1994) and by tank lorry (Nilsson, 1994), respectively, and in the third 
subproject a consequence analysis of accidents with hazardous materials has been 
made (Helmerson, 1994). The aim of the present subproject is to make an 
economic analysis of accidents with transports of hazardous materials.

Method

In this study, an accident with hazardous materials is defined as an accident in 
connection with transport of hazardous materials by rail or by tank lorry, where the 
hazardous materials have leaked out. This definition separates the study from 
common traffic accidents, among other things. We have only estimated costs 
incurred by the hazardous materials (incremental costs). Thus, salvage costs etc. 
are not included as they would probably be the same whether the materials are 
hazardous or not.

The costs of the following components are estimated: medical treatment, loss of 
production, the value of risk reduction itself (the so-called human value), loss of 
time, rescue operations, decontamination, loss of crops, damage to property, and 
environmental pollution. Examples of consequences of accidents are number of



deaths, number of seriously and slightly injured persons, spreading of a fire, and 
volume of spillage. The expected accident costs are calculated as a function of the 
estimates of the different cost components and consequences.

The calculations are confined to two kinds of materials, namely ammonia and 
petrol. These materials differ as to consequences of spillage. Ammonia is a non
flammable poisonous gas and petrol is an inflammable liquid. By making 
calculations of these materials, we obtain a good picture of the costs associated 
with accidents with hazardous materials. The cost estimates are made in four steps: 
(1) First, the costs of different scenarios are calculated without regard to the 
probability of an accident with hazardous materials and without regard to the 
probability of different scenarios (consequences) given that an accident with 
hazardous materials will occur. These estimates illustrate the cost of the worst 
cases and how the costs of different scenarios vary. (2) In a second step, the 
average costs of an accident with hazardous materials are calculated. Here, the 
probabilities of different scenarios are considered given an accident with hazardous 
materials. (3) In a third calculation step, data on the probability of an accident with 
hazardous materials are included by means of a fictitious case study employed in 
the earlier subprojects. The aim of this case study is to illustrate how risk analysis 
and economic analysis can be applied. The prerequisites of the case study are 
hypothetical and consist of a road system divided into 21 sections of road, 
including both urban and rural sections. A railway system consisting of four 
sections is also included. The annual traffic flow in the road system is based on 
actual traffic recordings made in Sweden. Thus, we have had access to a realistic 
traffic flow of hazardous materials (at least as far as petrol is concerned; the 
estimates regarding ammonia are based on hypothetical flows). Furthermore, the 
expected annual number of accidents with hazardous materials is estimated for 
each section, which means that the expected accident cost per section of road is 
estimated for different choices of road. Consequently, it is possible to take into 
account both how much material is actually transported on a certain section of road 
and the probability that there will be an accident with hazardous materials on that 
section of road. The estimated costs are presented in the form of expected cost per 
10 vehicle kilometres of each section of road. (4) In the fourth step, some examples 
are given of cost-effectiveness analyses of measures which will reduce the 
probability of an accident with hazardous materials or the consequences of such an 
accident.



Result

Costs of different accident scenarios

Accidents with ammonia in towns (2,500 inhabitants/sq.km) may have serious 
consequences and high costs. The worst accident scenarios have been estimated at 
approximately SEK 300 million in 1993 prices. These scenarios concern transports 
by rail involving large, rapid (momentary) spillage. The corresponding cost as a 
result of transport by lorry is over 25 per cent lower than that of transport by rail 
since the tank volume of a lorry transport is usually smaller.

The largest single cost component of the accident cost of ammonia spillage is what 
the National Swedish Road Administration nowadays terms the risk value, i.e. the 
amount that individuals are willing to pay besides the material cost in order to 
reduce the risk of an accident with grave consequences such as deaths, serious 
injuries etc. This value has earlier been called human value in cost estimates based 
on traffic economics (Persson, 1992). Loss of production (net) is the second largest 
cost component and corresponds to the loss of future production values (less the 
value of lost consumption due to premature death) owing to premature death or 
serious or slight injury. Taken together, the medical costs are relatively low, 
despite the fact that they are based on cost-consuming specialist treatment. The 
reason why the costs are solely related to persons is that spillage of ammonia leads 
to deaths, serious and slight injuries, but only to negligible damage to property, for 
example. Thus, the consequences and the costs are mainly dependent upon the 
density of the population.

The consequences and the cost structure of accidents with petrol and ammonia are 
different. Besides personal injuries, petrol spillage may cause damage to property 
owing to fire or explosion. Decontamination work is required in connection with 
spillage of liquids and there may be environmental damage. Accidents with petrol 
in towns are expected to incur lower costs than accidents with ammonia. The cost 
of the most expensive scenario, not quite SEK 50 million, corresponds to less than 
one sixth of the cost of the worst scenario with ammonia. The worst accident 
scenario with petrol is a gas explosion due to a large spillage in an urban 
environment. Compared to accidents with ammonia, accidents with petrol result in



few deaths. This implies that the cost components related to persons, which are 
predominant in accidents with ammonia, are considerably lower in accidents with 
petrol. In the case of a petrol explosion, the cost of damage to buildings is the 
largest single cost component, while the value of risk reduction is the second 
largest component.

Average costs per accident with hazardous materials in different 
environments

Table 1 shows the average costs per accident with hazardous materials in different 
environments. In the calculations, the probabilities of different scenarios have been 
taken into account, given an accident with hazardous materials. The table also 
contains an estimate of the accident costs of common road traffic accidents made 
by the National Swedish Road Administration (1993).

Table 1 Average costs per accident with hazardous materials and per road 
traffic accident reported to the police in different environments (SEK 
million).

Town Village Rural area

Ammonia By rail 9.9 3.6
By lorry 9.1 2.9

Petrol By rail 1.1 1.0 1.1
By lorry 0.8 1.0 1.1

Road traffic accidents 0.5 1.3

Source: Vägverket (the National Swedish Road Administration), 1993.
Comment: The costs of road traffic accidents in rural areas are estimated exclusive 
of wildlife accidents. Data on traffic accidents in villages are missing. The accident 
costs of transports of ammonia in rural areas are on the whole negligible.

A railway accident with ammonia in a town costs on average SEK 9.9 million, 
while a tank lorry accident costs about SEK 9.1 million. The difference in cost is 
due to the fact that the volume of hazardous materials conveyed by rail is generally 
larger than the volume carried by lorry. This affects the consequences of accidents



caused by large momentary spillages in particular. The average costs are reduced 
by about 10 to 12 per cent if a safety area of 30 metres is established on both sides 
of the railway and the road, respectively, in an urban environment. The reason why 
the costs incurred by transports of petrol are more or less equally high/low 
irrespective of environment is that the probability that spilt petrol will catch fire is 
very small. In general, the "only" result of an accident with petrol is that the liquid 
escapes. Hence, rescue operations, decontamination and lost crops explain much of 
the average costs. On average, there is hardly any difference in costs between 
urban and rural environments. In a comparison of the costs resulting from road 
traffic accidents reported to the police and which were estimated by the National 
Swedish Road Administration, with the costs of an average accident with 
ammonia, we have found that accidents with ammonia cost more in populated 
areas (towns and villages) than in rural areas. There is no great difference in costs 
between an average accident with petrol and common road traffic accidents.

Expected costs of accidents with hazardous materials in some hypothetical 
situations

The results of the fictitious case study indicate that ammonia presents marked 
differences between rural and urban sections; the expected accident costs for the 
urban sections are higher. Table 2 shows expected accident costs per 10 vehicle 
kilometres of the rural and urban sections of road, respectively. The Table states 
the values of the sections with the highest and the lowest expected accident cost, 
respectively, as well as the expected average accident cost for the entire road 
system, both divided into rural and urban sections and totally for all the sections of 
road. Petrol transports cost somewhat more than ammonia transports. This is due to 
the fact that they are more likely to occur (ammonia is transported in pressure 
tanks). Furthermore, the difference in costs between rural and urban sections is not 
as evident as for transports of ammonia. The small difference in costs between 
rural and urban sections regarding petrol transports is due to the fact that the costs 
of personal injuries and damage to property are relatively low compared with the 
cost of decontamination, for example.



Table 2 Expected accident cost per vehicle kilometre of transport by lorry in 
the fictitious case (SEK).

Ammonia Petrol
Rural area Town Rural area Town

Maximum 0.06 1.48 1.86 3.18
Minimum 0.01 0.19 0.76 0.34
Average 0.03 0.71 1.04 1.52
Average rural 0.20 1.15
area + town

It is of basic interest to estimate the accident costs in this way, i.e. to relate them to 
traffic mileage and defined sections of transport. Based on the definition of an 
accident with hazardous materials, this implies that the estimated costs correspond 
to an incremental cost, i.e. the expected costs that will ensue from the mere fact 
that vehicles travel on the road with hazardous materials in the tank. In case a 
charge should be put on vehicular traffic to cover the costs of traffic accidents, the 
above estimates would constitute the extra charge on, for example, lorries intended 
to cover the excess costs incurred as a result of the hazardous materials. Another 
interesting implication of the above calculation model is that it allows an analysis 
of what subsections are in most urgent need of attention by reducing the 
probability of an accident, or by alleviating expected consequences of an accident, 
or both. In order to obtain an idea of the incremental costs due to accidents with 
hazardous materials in relation to the expected costs of common road traffic 
accidents without hazardous materials, an estimate of the so-called external 
accident costs of different types of motor vehicles should be studied. Persson and 
Ödegaard (1993) have developed a model for the calculation of these costs. Their 
results are based on accident costs in 1990 prices, but it is relatively simple to 
revise them by using the accident costs of 1993 (i.e. the same valuations of deaths 
and serious and slight injuries as in this study). The results of such a revision of the 
external accident costs of different motor vehicles in common traffic accidents can 
be seen from Table 3.



Table 3 External costs of road accidents with different types of motor vehicles. 
Price level on January 1,1993.

Type of vehicle External accident cost per 
10 vehicle kilometres 
(SEK)

Passenger car 2.23
Motorcycle 5.70
Lorry 7.10
Bus 9.29

Source: Persson & Ödegaard (1993).
Comment: The figures have been adjusted by the risk reduction values as at 
1st January, 1993. The remaining costs have been adjusted upwards by the retail 
price index up to and including September 1992 and an assumption of an inflation 
of 5 per cent at the end of 1992.

The figures in Table 3 imply that an average lorry is expected to cause external 
costs as a result of common road traffic accidents corresponding to SEK 7.1 per 10 
vehicle kilometres. If the lorry had carried petrol in its tank, there would be an 
addition of about SEK 1.15 (according to Table 2) to the above SEK 7.1.

The costs of different transports in the case study have been illustrated by a given 
volume of materials, 100,000 metric tons of petrol and 10,000 metric tons of 
ammonia, respectively, to be transported over a section of 150 - 200 kilometres a 
year. Cost estimates for four alternatives in petrol transport have been made, two 
by lorry and two by rail, and for four alternatives in ammonia transport, two by 
lorry and two by rail. The purpose was not to compare the alternatives by rail with 
the alternatives by road from a general point of view, but to illustrate an analysis of 
the means of transport under the actual circumstances prevailing in the case study. 
Table 4 presents both the expected total annual accident cost and the expected 
accident cost per 10 metric ton-kilometres in order to relate the comparisons to the 
transport mileage.



Table 4 Expected annual accident cost for 100,000 metric tons of petrol as a 
result of different means of transport in the case study.

Transport by lorry Transport by rail
alternative 1 alternative 2 alternative! alternative 2

Total cost (SEK 79 103 16 21
1,000)
Cost per 10 metric 0.05 0.07 0.01 0.02
ton-km (SEK)

Transport of ammonia by lorry was also expected to incur a higher accident cost 
than transport by rail. Two alternatives for transport by lorry have both been 
estimated at about SEK 0.03 per 10 metric ton-km as compared with SEK 0.0008 
per 10 metric ton-km in the case of transport by rail (only one of the alternatives of 
transport by rail has been estimated).

Cost-effectiveness analyses

In connection with the analysis of means of transport, two examples of 
cost-effectiveness analysis are applied. These show the total cost side of the 
investment, while the effect side only illustrates expected reduced costs of 
accidents with hazardous materials regarding two types of hazardous materials: 
ammonia by rail and petrol by road. Other effects, such as fewer common traffic 
accidents, could not be analysed. The first measure to be illustrated is the 
establishment of a safety area of 30 metres on both sides of the railway on urban 
sections. Only the effects of transports of ammonia are estimated. The other 
measure is the construction of a new road: a bypass round a town. Only the effects 
of transports of petrol are estimated. In both cases, the investment cost is much 
higher than the reduction in costs of accidents with hazardous materials.



Discussion and Conclusions

The model developed for the analysis of the economic costs of accidents with 
hazardous materials has been used here to illustrate the most interesting cost 
components.

The estimates of certain cost components are impaired by uncertainty. Data on the 
consequences and costs of accidents with hazardous materials are insufficient 
owing to the small number of cases of damage and injury, among other things.

In the case of petrol transports, the estimate of the cost of accidents with hazardous 
materials is sensitive to several of the assumptions made. Firstly, the costs of 
rescue operations, decontamination and loss of crops are considerable because the 
probability of mere spillage of liquid is very high compared with the probability of 
explosion or fire. The calculation of these costs is based on very few observations 
and is therefore ill-founded. For example, twice as high a value of the cost of 
rescue operations, decontamination and loss of crops would increase the expected 
average accident cost per 10 vehicle kilometres of transport by lorry from 
SEK 1.15 to SEK 1.93, i.e. an increase of almost 70 per cent. If the calculations are 
made without this cost component, the expected accident cost per 10 vehicle 
kilometres will amount to SEK 0.37.

Secondly, the assumptions of the volumes of the spillage are important to the
results. Since the cost of personal injuries is high for large but not for medium or 
small spillages, the estimate of the probable distribution of the spillage volumes is 
sensitive to the result. This is due to the high cost of the value of risk reduction 
itself, among other things, (SEK 11 million for one death). The results of petrol 
transports are, however, less sensitive to the estimates of costs of medical
treatment, loss of production, damage to property, environmental pollution, and
loss of time since these costs are relatively low. Assumptions of population 
structure are not very sensitive to the result, either, since fire and explosion seldom 
occur in connection with petrol transports.

The results regarding ammonia transports are mainly sensitive to the number of 
deaths and seriously and slightly injured persons owing to the fact that the cost of 
risk reduction itself is very high in the case of ammonia spillage. On the other



hand, the results are not very sensitive to the estimates of the other costs, among 
them medical costs. Nor does a higher risk value make much difference regarding 
the most disastrous accidents. Consequently, the result of an ammonia spillage is 
highly affected by the estimates of the number of deaths and seriously and slightly 
injured persons. These estimates are in turn dependent upon assumptions of the 
probable distribution of large, medium and small spillage volumes, respectively, 
given an accident and assumptions of population density. The expected costs of 
accidents with hazardous materials in the case of spillages of both ammonia and 
petrol are, of course, also sensitive to the degree of probability that an accident 
with hazardous materials will occur.

The conclusions of the analysis of means of transport and the cost-effectiveness 
analyses of the fictitious case study do not imply that we can give a general 
opinion on differences between transports by rail and by lorry. Measured 
differences in costs are dependent upon several assumptions. Given that the 
probabilities of accidents with hazardous materials are fairly correctly estimated, 
we can, however, draw the conclusion that the expected costs of accidents with 
hazardous materials per 10 vehicle kilometres in connection with transports of 
ammonia and petrol by lorry only in exceptional cases reach the same level as the 
expected costs of common traffic accidents.

The results of the case study also indicate that petrol can be transported in urban 
environments at approximately the same cost as in rural areas, while ammonia 
transports cost much more in urban environments than in rural areas. The 
establishment of a safety area and road construction cannot be justified on the 
grounds of reduced costs of accidents with hazardous materials by means of 
ordinary evaluation of personal injuries based on traffic economics. On the one 
hand, the choice of road is important and can yield cost reductions. On the other, 
long detours will soon result in high vehicle costs and costs of common traffic 
accidents exceeding the expected reduced costs of accidents with hazardous 
materials.



1. INLEDNING

Att genomföra en ekonomisk analys av farligtgodsolyckor medför problem på 
grund av att tidigare erfarenheter av olyckor är liten och dokumentationen om 
kostnader vid dessa i det närmaste obefintlig. För att kunna genomföra 
kostnadsberäkningar tillämpar vi därför ansatsen att på olika grunder föreställa oss 
hur tänkta olyckor kan se ut. Det avser exempelvis vilka hälsoeffekterna blir, 
vilken typ av behandling skadade personer får vid respektive godsslag, hur mycket 
egendomsskador på byggnader som olyckan medför, hur omfattande 
saneringsarbetet blir vid olika möjliga olycksscenarier etc. Studien blir därför 
föremål för ett antal antaganden om hur en tänkt verklighet ser ut och baseras i 
mindre utsträckning på historiska händelser. Från delprojekt 1-3 har erhållits 
värden på sannolikheter för att farligtgodsolycka skall inträffa vid väg- och 
järnvägstransporter samt konsekvenser givet farligtgodsolycka i termer av antalet 
dödsfall, svårt och lindrigt skadade personer, storleken på skadeområdet vid 
explosioner, utbredning av vätska vid vätskeutsläpp m m.

Tillvägagångssättet är att först skatta de olika kostnadskomponentema som kan 
ingå vid en farligtgodsolycka. Därefter genomförs kostnadsberäkningar genom att 
multiplicera dessa med olycksparametrar från delprojekt 1-3, exempelvis 
sannolikheten för bensinolycka vid tankbilstransporter och antalet dödsfall om 
olyckan sker i en stad.

1.1 Syfte och avgränsningar

Syftet med föreliggande rapport är att beräkna de samhällsekonomiska kostnaderna 
vid olycka i samband med transporter av farligt gods. Beräkningar avseende några 
scenarier med olika förutsättningar skall utföras för att illustrera exempel på kost
nadsanalyser. Vidare beräknas kostnaden för en genomsnittlig farligtgodsolycka 
och förväntade kostnader per transportsträcka vid olika transportalternativ med 
hjälp av en fiktiv fallstudie. Transportalternativen är landsvägs- respektive järn
vägstransport och ämnena som beräkningarna utgår från avser ammoniak samt 
bensin.

Studien "Transporter av farligt gods" redovisar en modell för hur beräkningar av 
sannolikheter för olycka, konsekvenser samt kostnader kan göras. Varje enskild



transportsträcka måste sedan analyseras utifrån de förutsättningar som gäller för 
just den sträckan. Kostnadsanalyserna och kostnads/effektanalysema blir således 
inte generella i den bemärkelsen att de kalkylerade värdena kan appliceras på varje 
given situation i Sverige utan syftet blir snarast att visa hur en sådan här analys kan 
gå till, vilka kostnadsposter som ingår osv .

1.2 Teoretisk utgångspunkt i kostnadsanalysen och i kost- 
nads/effektanalysen

I figur 1.1 framgår schematiskt sambandet mellan olyckskostnader respektive pre- 
ventionskostnader och olika sannolikhetsnivåer (risknivåer) för att en farligtgods- 
olycka skall inträffa. Figuren kan tjäna som utgångspunkt för att beskriva de olika 
kostnadskomponentema och hur kostnadsanalysen respektive kostnads/effekt
analysen är uppbyggd.

Figur 1.1 Olika kostnader, deras samband samt förhållande till skilda risknivåer

Låt kurvorna A och D representera utgångsläget. A utgör olyckskostnaden, d v s  
kostnaden för sjukvårdskonsumtion, produktionsbortfall, riskvärdering, egendoms
skador, räddningsinsatser samt sanering som en funktion av sannolikheten att en



farligtgodsolycka inträffar. D representerar preventionskostnader: förbättring av 
väg- och spårstandard, upprättande av skyddsvall och brandvägg eller liknande, 
väg- eller spåranläggning runt tätorter, ökad beredskap m m. Preventions- 
kostnadema är endast relevanta i kostnads/effektanalysen. För att minska olycks
kostnadema kan investering i två olika strategier tillämpas, eller en kombination av 
dessa. För det första avses investering i riskminskande åtgärder. Dessa kan göras 
exempelvis genom att bygga bort plankorsningar, att förbättra spår- eller 
vägkvalitet och att införa hastighetsbegränsningar. Dessa åtgärder påverkar olycks
risken -  vi rör oss uppåt längs med D-kurvan. Samtidigt rör vi oss också nedåt 
längs med A-kurvan -  i takt med att preventionskostnadema ökar med minskande 
olycksrisk som följd så minskar förstås olyckskostnadema per given tidsperiod. För 
det andra avses investering i konsekvens lindrande åtgärder. Dessa åtgärder påver
kar inte olycksrisken -  det blir fråga om skift i kurvorna A respektive D. Exempel 
på konsekvenslindrande åtgärder är höjd beredskap hos räddningstjänst, väg- eller 
spåranläggning rant tätorter (alternativa vägar kan innebära både riskreduktion och 
konsekvensreduktion), skyddsvall- och brandväggsupprättande, upprättande av 
skyddsområde m m. Exempelvis medför höjd beredskap ett skift i D till C, sam
tidigt som olyckskostnadema skiftar från A till B. Nivån på olycksrisken påverkas 
emellertid inte. Strategier med olika kombinationer av risk- och konsekvens
lindrande åtgärder är naturligtvis möjliga.

Denna teoretiska utgångspunkt ställer krav på att vi samlar information om de olika 
kostnadskomponentema som tillsammans motsvarar kostnaderna i kurvorna A till 
D. Samtliga olyckskostnader måste beräknas medan endast de preventions
kostnader som är relevanta för vald åtgärd behöver beräknas. I denna studie 
kommer exempel på kostnads/effektanalyser att genomföras där skyddsområde 
upprättas samt vid nybyggnation av väg, runt ett tätortsområde. Därför redovisas 
framförallt preventionskostnadema för dessa åtgärder, medan andra åtgärder för 
prevention i korthet exemplifieras. I tabell 1 återfinns de kostnadskomponenter 
som skattas.



Tabell 1 Kostnadskomponenter i kostnads- och kostnads/effektanalysema.

Olyckskostnader Preventionskostnader

Sjukvård (sluten akutsjukvård, öppen Upprättande av skyddsområde
vård samt sjukvårdstransporter)

Nettoproduktionsbortfall Anläggning av väg och spår
Riskvärdering
Tidsförluster
Räddningsinsatser
Sanering
Egendomsskador
Värdering av miljöförsämring

1.3 Rapportens fortsatta disposition

I kapitel 2 redovisas utgångspunkter samt metod att skatta de olika kostnadskom
ponenter som ingår i kostnads- och kostnads/effektanalysema. Beräkningarna av 
kostnaderna för farligtgodsolyckor redovisas i kapitel 3-5. I kapitel 3 utförs 
kostnadsberäkningar för några olika scenarier vid ammoniak- och bensin
transporter. Scenarierna kan exempelvis avse stora utsläpp av ammoniak i stads
miljö eller små bensinutsläpp på landsbygd. I kapitel 4 utnyttjas information om ur 
sannolika olika scenarier är och genomsnittliga farligtgodsolyckskostnader beräk
nas i olika miljöer. Exempelvis beräknas vad en farligtgodsolycka med bensin 
kostar i genomsnitt om den inträffar i stadsmiljö. I kapitel 5 införs sannolikheten 
för att farligtgodsolycka skall inträffa. Sannolikheterna är skattade i de två första 
delprojekten (Fredén, 1994; Nilsson, 1994) och förväntade kostnader för farligt
godsolyckor beräknas med hjälp av fallstudier som utgår från hypotetiska förut
sättningar. Kostnaderna beräknas per vägsträcka och fordonskilometer för transport 
av ammoniak och bensin. I kapitel 5 utförs även några kostnads/effektanalyser.



2. KOSTNADS- OCH KOSTNADS/EFFEKTANALY
SERNAS KOMPONENTER

För flera av kostnadskomponentema är skattningarna osäkra. Osäkerheten följer av 
svårigheter att standardisera olyckstillfällen orsakade av farligtgodsolyckor, både 
vad avser hälsoeffekter och räddningsinsatser av olika slag. Dessutom är historiska 
data om olyckor vid transport av farligt gods i det närmaste obefintlig på grund av 
att sådana olyckor lyckligtvis är mycket sällsynta. Osäkerheten beror också på att 
analyserna utgår från betingade sannolikheter och betingade konsekvenser. Efter
som riskbedömningar ofta görs på en definierad vägsträcka följer att konsekvens
analysen utgår från antaganden om var på vägsträckan olyckan sker. Konsekvens
bedömningen innebär då en genomsnittskalkyl med olika antaganden om befolk
ningstäthetens variationer, bebyggelse, marktyp, väderleksförhållanden etc längs 
med transportsträckan. Mot bakgrund av att studien med nödvändighet utgår från 
flera antaganden, kommer medelvärden att användas i kostnads- och kost
nads/effektanalysema. Det bör påpekas att standardavvikelserna i de allra flesta fall 
är stora.

Vår ambition är emellertid att göra så bra och exakta skattningar som möjligt dels 
utifrån befintligt material men också utifrån uppgifter vi själva samlat in via inter
vjuer och beställning av statistik. Kalkylerna kommer att byggas upp kring medel
värdena för kostnadskomponentema med möjligheten att ändra parametrar såsom 
befolkningstäthet, marktyp och bebyggelsestruktur för att möjliggöra simuleringar 
av olika förutsättningar.

Samtliga kostnadskomponenter kommer att med hjälp av olika index och antagan
den räknas upp till 1993 års priser (1993-01-01). Dessa är i de flesta fall skattade 
genom uppräkning med KPI to m  september 1992 samt ett antagande om en 
prisutveckling på fem procent för prisförändringarna fram till årsskiftet. Byggnads- 
kostnader justeras dock med faktorprisindex för bostäder. I samhällsekonomiska 
kalkyler skall dessutom moms behandlas särskilt. Banverket (1992) tillämpar en 
metod där momsen rensas bort från marknadspriserna som därefter räknas upp med 
en faktor 1,2 (skattefaktor I). Motivet för detta förfarande är att momsen inte är att 
betrakta som en kostnad i egentlig mening. Genom omräkningen anses priserna 
spegla de genomsnittliga priser som konsumenterna får betala. Vidare resulterar 
verksamheter som finansieras skattevägen i finansiella kostnader för samhället, på



grand av att skatterna snedvrider den information som priserna i marknadssystemet 
i frånvaro av skatter, skulle ha innehållit. All verksamhet som finansieras med 
skattemedel kan ses som förenad med en "snedvridningskostnad". I samhälls
ekonomiska kalkyler multipliceras därför marknadspriserna exklusive moms med 
en faktor 1,25 (skattefaktor II). I föreliggande rapport justeras för moms vad gäller 
egendomskostnader och skattade nettoproduktionsbortfall samt för moms och sned- 
vridningseffekter vad gäller investeringar i preventionssyfte. För mer diskussion 
kring hanteringen av moms vid samhällsekonomiska kalkyler, se Mattsson (1984).

2.1 Olyckskostnader

2.1.1 Sjukvårdskostnader

Konsekvenserna av brand i brännbara vätskor har fokuserats kring egendoms
skador och miljöskador (Räddningsverket, 1992). Tankbilsolyckan i Herbom i 
Tyskland, där tolv byggnader antändes av 35 000 liter utläckande bensin som 
exploderade, och där 38 personer skadades, gav en ny aspekt på riskerna, särskilt 
med transporter av brännbara vätskor. Sammanlagt dog fem personer, vilket anses 
efter omständigheterna vara ett lyckosamt litet antal (Brandsjö m fl, 1988). Kost
naderna för Herbomolyckan har beräknats till ungefär 250 miljoner kronor, utöver 
mänskliga skador (RRV, 1987).

De personskador som är förknippade med farligtgodsolycka med bensin (samt eld
ningsolja och delvis gasol) utgörs till största delen av brännskador orsakade av 
brand och värmestrålning. Vid skattning av sjukvårdskostnader, både sluten och 
öppen vård, utgår vi därför från statistik och information om behandling av bränn- 
skadefall i Sverige. Av de 38 skadade personerna i Herbomolyckan fick 36 vård på 
sjukhus. Skadorna utgjordes huvudsakligen av brännskador, skärsår, kontusioner 
samt rökskador. De livshotande brännskadorna fördes till specialistkliniker för 
brännskadefall, brännskadekliniken i Koblenz samt plastkirargiska avdelningen i 
Köln. Övriga svåra skador vårdades till större delen med kirargisk behandling 
(Brandsjö, m fl, 1988).

I beräkningarna av sjukvårdskostnaderna tas inte med skador för personer tillhö
rande räddningsarbetet. I Herbomolyckan skadades åtta personer tillhörande brand
försvaret. Skadorna utgjordes av lätta brännskador, stukningar samt skärsår



(ibidem). Inte heller beräknas kostnaden för psykisk vård av de skadade och 
anhöriga. Vid katastrofsituationer är det vanligt att någon form av kriscentrum 
upprättas för anhöriga. Man kan dessutom förmoda att de skadade behöver någon 
form av terapi efter den akuta somatiska behandlingen.

I Sverige finns två riksavdelningar för brännskadefall, i Uppsala och i Linköping. 
Idag sker behandling av allvarliga brännskadefall även i Malmö och i Stockholm. 
Allvarliga brännskadefall i Sverige hamnar i de allra flesta fallen på något av dessa 
ställen. Uppgifter om brännskadebehandlingar har erhållits från Malmö allmänna 
sjukhus, Akademiska sjukhuset i Uppsala samt Socialstyrelsen/epidemiologiskt 
centrum.

I princip är brännskador att betrakta som allvarliga om 30 procent eller mer av 
huden är skadad. För barn går gränsen däremot vid ungefär 15 procent. Vid bränn
skada mår individen relativt bra det första dygnet, varefter tillståndet försämras. 
Det beror bland annat på att uttorkningsprocessen i huden, där blodkärlen tömmer 
vätska, vanligen påbörjas först en stund efter själva skadetillfället. Detta innebär att 
man kan transportera patienterna till något av de fyra brännskadecentrena, det är 
inte lika bråttom som vid exempelvis akuta blödningar.

I Uppsala har man en medelvårdtid på ungefär 21 vårddygn på plastikkirurgiska 
kliniken för brännskadefall. Utifrån debiteringsrutiner för brännskadepatienter görs 
en indelning i patientgrupper: en resurskrävande grupp där patienten är så svårt 
skadad att respirator måste användas, en mellantung grupp där respirator ej är 
nödvändig men narkos används samt en grupp som tar i anspråk mindre resurser 
där patienten exempelvis klarar att äta själv. Ett allvarligt brännskadefall passerar 
genom samtliga tre stadier och vistas ungefär lika lång tid i varje.

I Malmö läggs patienterna in på andningsvårdsavdelningen, vilket är infektions
klinikens intensivvårdsavdelning. Här sker den medicinska behandlingen av patien
ten men den totala behandlingen av brännskadepatienter sker tillsammans med 
plastikkirurgiska kliniken. Förutom brännskador drabbas patienten ofta av inand- 
ningsskador till följd av exempelvis inandning av sot. Dessa skador behandlas 
också på andningsvårdsavdelningen. Dessa inandningsorsakade brännskador kan 
även orsakas av inandning av ammoniak. Inandning av ammoniak innebär i allvar
liga fall att patienterna hamnar på samma ställe som de traditionella bränn



skadorna. Dessa patienter hamnar också i Uppsala på samma ställe som traditio
nella brännskadepatienter.

En brännskada med en kroppsutbredning på 30-40 procent, d v s en allvarlig skada 
men där de flesta överlever, behandlas under genomsnittsantaganden enligt 
följande i Malmö (brännskadepatienter uppvisar dock enligt uppgift stora 
variationer i resursanspråk beroende på ålder, hälsa i övrigt etc):

* Intensivvård i ungefär tre veckor
* Ytterligare en månad på plastikkirurgiska kliniken
* Åtminstone fyra öppenvårdsbesök samt eventuellt operativa ingrepp på grund 

av att ärrbildningar kan åstadkomma stramhet och stelhet i huden

Vid brännskadefall utgör personalkostnader den allra största andelen av kostna
derna, behandlingen är mycket personalintensiv.

Kostnaderna för intensivvård beräknas enligt uppgift i Malmö till ungefär 15 000 
kronor per vårddygn och på plastikkirurgiska kliniken är vårddygnskostnaden 
ungefär 5 000 kronor. I Uppsala debiterar man enligt uppgift 17 000 kronor per 
vårddygn för den allvarligast skadade gruppen, 10 500 kronor per vårddygn för 
mellangruppen samt 3 500 kronor per vårddygn för den patientgrupp med lägst 
intensivvårdsbehov.

Från socialstyrelsen har statistik erhållits om brännskadefall utifrån ICD-9 klassifi
cering av diagnoser (se tabell 2.1). Brännskadefallen är dessutom uppdelade efter 
vilket klinikblock behandlingen skett på. Klinikblocken är uppdelade i kirurgi, 
medicin, ortopedi samt övriga. De flesta vårdtillfällen behandlas på kirurgiska 
kliniker eller övriga. I övriga ingår då troligen intensivvårdsbehandling.



Tabell 2.1 Medelvårdtid för olika grader av brännskada fördelat efter klinikblock.

GRAD AV MEDELVÅRDTID
BRÄNNSKADA (Antal vårdtillfällen)

Kirurgi Medicin Ortopedi Övriga

l:a 8 9 9 6
(116) (5) (7) (113)

2:a 9 3,5 10 10
(323) (11) (19) (583)

3:e 18 3,5 39 23
(94) (3) (8) (200)

Djup 3:e 8 8,5 1 16
(6) (4) (2) (48)

Källa: Socialstyrelsen/epidemiologiskt centrum
Kommentar: Indelningen av vårdtillfällen grundar sig på skadeorsaker utifrån 
Socialstyrelsens klassifikation av sjukdomar (1986) som utgår från klassificerings
systemet ICD-9. Statistiken avser år 1989. Att patienter med djup 3:e gradens 
brännskada har relativt kort vårdtid hänger troligen samman med att en del av 
dessa patienter dör i tidigt skede av den akuta behandlingen.

Uppdelningen enligt tabell 2.1 tar hänsyn till vilken grad brännskadan klassificeras 
som. Uppdelningen säger emellertid inte något om brännskadans procentuella 
utbredning på kroppsytan. Hur allvarlig en brännskada är bedöms efter typ av 
brännskada, procentuell kroppsutbredning, brännskadegrad, patientens ålder, hälsa 
i övrigt etc.

De genomsnittliga förutsättningar vi utgår från vid beräkning av kostnader för 
sluten vård blir en sammanvägning av den information vi erhållit från Social
styrelsen, Malmö allmänna sjukhus samt Akademiska sjukhuset i Uppsala. Man 
kan givetvis invända mot validiteten och reliabiliteten i detta förfarande men 
eftersom historiska data om olyckor av detta slag i Sverige inte finns, blir 
förutsättningarna med nödvändighet baserade på mer eller mindre goda gissningar 
av hur en tänkt olyckssituation ser ut. Vi tror emellertid att de antagna förutsätt
ningarna vi utgår från är trovärdiga, eftersom de till stor del baseras på uppgifter



hämtade från den lokala verksamhetsnivån i sjukvården. Ett problem är att det 
föreligger stor individuell variation vid brännskadebehandling. Standardavvikel
serna av medelvärdesskattningama är troligen stora.

I tabell 2.2 redovisas de genomsnittliga kostnader för sluten somatisk korttidsvård 
som ingår i kostnadsanalyserna i kapitel 3-5. Beräkningarna för dödsfall baseras på 
ett antagande om intensivvårdsbehandling i 10 dagar: i Malmö är de patienter som 
dör enligt uppgift inlagda ungefär 1-2 veckor och den genomsnittliga vårdtiden för 
djup 3:e gradens brännskada var för kirurgi och "övriga" 15,1 dygn enligt tabell 2.1 
(vi vet inte om dessa patienter har avlidit). De flesta vårdtillfällen avsåg dessa 
klinikklassificeringar. Den genomsnittliga intensivvårdskostnaden baseras på upp
gifter från Malmö allmänna sjukhus samt Akademiska sjukhuset i Uppsala: 16 000 
kronor per vårddygn. Den totala slutenvårdskostnaden per dödsfall blir då 160 000 
kronor.

För svårt skadade patienter baseras kostnadsberäkningen, liksom för dödsfall, på 
uppgifter från Malmö allmänna sjukhus och Akademiska sjukhuset i Uppsala men 
också från Socialstyrelsen/epidemiologiskt centrum. Ett genomsnitt av vårdkonse
kvenser i Uppsala och Malmö beräknas som

Malmö Uppsala
£  hJ X il

21 dygn-15 000kr+30 dygn-5 000kr+7 dygn-17 000kr+7 dygn-10 500kr+7 dygn-3 500kr
2

vilket ger en totalkostnad på 341 000 kronor per svårt skadad individ. Vi antar att i 
fyra av fem fall hamnar brännskadepatienter på något av landets brännskadecentra 
och i ett fall av fem på landets kirurgkliniker med genomsnittliga vårdkonse
kvenser enligt tabell 2.1 som baseras på statistik från socialstyrelsen. De flesta 
vårdtillfällen behandlas enligt tabell 2.1 på kirurgkliniker samt på "övriga". I 
"övriga" inkluderas bland annat plastikkirurgiska kliniker och neurokirurgiska 
kliniker. Den genomsnittliga vårdtiden för brännskadepatienter på de olika klinik
blocken är 11,7 vårddygn. Den genomsnittliga vårddygnskostnaden på landets 
kirurgkliniker vid länssjukhus är 3 680 kronor i 1993 års priser (Landstings
förbundet, 1990).



De genomsnittliga slutenvårdskostnadema per patient vid farligtgodsolycka beräk
nas enligt antagandena ovan som

0,8*341 000kr + (0,2*3 680 kr* 11,7 vårddygn)
. . . .  ^

vilket ger en genomsnittlig slutenvårdskostnad på 281 411 kronor per svårt skadad 
patient.

Tabell 2.2 Antagande om genomsnittliga slutenvårdskostnader per patient vid 
farligtgodsolycka.

Kostnad (kkr)

Dödsfall 160 000
Svårt skadad 281 411

Kommentar: All sluten vård antas inträffa inom ett år från olyckstillfället.

Öppen vård

Kostnaden för öppen vård baseras på kostnaden per läkarbesök vid kirurgiska klini
ker på länssjukhus. Kostnaden per läkarbesök är 1 536 kronor i 1993 års priser 
(Landstingsförbundet, 1990). Vi gör således antagandet att återbesöken sker på 
kirurgiska specialiteter och inte i primärvården. Återbesöken vid brännskador leder 
ibland till operativa ingrepp till följd av att hudtransplantationer kan leda till stram
het i huden etc. Kostnaden för dessa operativa ingrepp skattar vi med hjälp av det 
takpris för DRG 264, hudtransplantation & revision, som används i Stockholms 
läns landsting1. Priset för poliklinisk behandling av denna DRG är 21 484 kronor i 
1993 års priser (Stockholms läns landsting, 1991). I kalkylerna gör vi antagandet 
att en svårt skadad person i genomsnitt gör fyra öppenvårdsbesök, varav ett medför 
poliklinisk behandling samt att en lindrigt skadad person i genomsnitt besöker

1 DRG står för Diagnos Relaterade Grupper och är ett klassificeringssystem av olika 
diagnoser där bland annat medicinskt relevanta indelningar och liknande resursförbruk- 
ningsmönster utgör indelningsgrund (se vidare Paulsson, 1990).



öppenvården vid två tillfällen, inom det första året efter olyckstillfället. För att 
skatta de kostnader för öppen vård som sker efter det första året, multipliceras 
kostnaden för öppen vård för svårt skadade personer med faktor 0,59. Denna faktor 
avspeglar relationen mellan kostnaderna för öppen vård följande år och första året 
för svårt skadade personer vad gäller vägtrafikolyckor (Cedervall & Persson, 
1988). Dessa kostnader är diskonterade med fem procent. Vägtrafikolyckor medför 
andra typer av långsiktig behandling än brännskadepatienter, det rör sig mer om 
frakturer etc jämfört med brännskadefalien där skador på ögon och händer är 
särskilt företrädda (uppgift från Malmö allmänna sjukhus). Vi skattar dock 
öppenvårdskostnadema följande år för brännskadepatienter med vägtrafik- 
olyckornas fördelning som proxy.

Sjukvårdstransporter

För ambulanstransporter använder vi en genomsnittskostnad per ambulansuppdrag, 
1 650 kronor i 1993 års priser (SPK, 1991). För icke-akuta transporter, exempelvis 
återbesök i öppenvården använder vi Cedervall & Perssons (1988) framräknade 
transportkostnader för återbesök i den öppna vården. Justerat till 1993 års priser är 
den genomsnittliga transportkostnaden per resa 102 kronor.

För att skatta kostnaderna per olyckstillfälle gör vi antagandena att varje skadad 
individ -  dödsfall, svårt skadade och lindrigt skadade -  transporteras i ambulans 
för akut vård. Detta kan medföra en underskattning av ambulanskostnadema, efter
som allvarliga brännskador oftast transporteras till något av landets brännskade- 
centra, speciellt om avstånden är stora. Vi gör också antagandet att varje besök i 
öppen vård medför transportkostnader för återbesök i öppen vård enligt Cedervall 
& Persson (1988).

2.1.2 Nettoproduktionsbortfall

Nettoproduktionsbortfallet (bruttoproduktionsbortfall minus värdet av bortfallen 
konsumtion vid för tidig död) utgörs av värdet av den mängd varor och tjänster 
som skulle ha kunnat produceras om en person inte råkat ut för en olycka. Vi 
använder oss i denna studie av de produktionsbortfallsberäkningar som gjordes i 
Cedervall & Perssons studie (1988), som avsåg vägtrafikolyckor och som upp
daterats och prognostiserats i Persson & Svensson (1991) till 1993 års priser. I



beräkningarna användes en diskonteringsränta på fem procent, vilken är en vanlig 
räntesats vid hälso- och sjukvårdsekonomiska kalkyler. Dessutom togs hänsyn till 
ett antagande om framtida produktivitetsutveckling och kostnadsökning inom sjuk
vården.

Eftersom det är värdet av den potentiella produktionsförmågan som avses tas ingen 
hänsyn till faktorer som förvärvsfrekvens eller arbetslöshet. Detta innebär i sin tur 
att en del av det värde av varor och tjänster som produceras exempelvis i hemmet 
implicit medräknas. Produktionsbortfallsberäkningama tar ej hänsyn till faktorer 
som att individer fått byta arbetsuppgifter till följd av skada, utan avser endast om 
individen inte arbetar alls under viss tid.

Det marginella värdet av en individs arbete antas vara detsamma som lönen 
inklusive sociala avgifter, vilket är samma sak som faktorinkomsten. Värdet av 
produktionsbortfallet har således beräknats utifrån genomsnittsinkomsten plus 
sociala avgifter för heltids- och helårsarbetande män respektive kvinnor i olika 
åldersgrupper. Antagandena utgår också från att samtliga individer i ålders- 
intervallet 18-65 år har möjlighet att syssla med produktivt arbete i någon form.

Nettoproduktionsbortfallet i Persson & Svensson (1991) är beräknat till 683 200 
kronor för dödsfall, 185 500 kronor för svårt skadade personer samt 10 200 kronor 
för lindrigt skadade personer. Justerat med skattefaktor I blir värdena 798, 228 
respektive 12 tkr vilka är de värden som tillämpas i följande kalkyler. 
Lämpligheten att använda data som beräknats utifrån trafikolycksstatistik vid 
beräkningar avseende farligtgodsolyckor behandlas nedan.

I produktionsbortfallet ingår bortfall till följd av övergående skada, till följd av 
långvariga skador (invalidisering), till följd av för tidig död samt till följd av döds
fall. Man måste ha i åtanke att de produktionsbortfallsbelopp vi använder oss av 
utgår från trafikolyckor. Ålders- och könsfördelningen skiljer sig eventuellt mellan 
potentiella farligtgodsolycksoffer och trafikolycksoffer. Detta kan innebära att det 
blir missvisande att använda produktionsbortfall som avser trafikolycksoffer och 
applicera på potentiella farligtgodsolycksoffer.

Problemet att använda trafikolycksoffrens framräknade produktionsbortfall hänger 
samman med hur en tänkt population av farligtgodsolycksoffer skiljer sig från



trafikolycksoffer. Trafikolycksoffrens ålders- och könsfördelning jämförs med 
Sveriges befolknings i figur 2.1.

Figur 2.1 Befolkningspyramider för trafikolycksoffer till vänster och Sveriges 
befolkning till höger.

Källa: SCB, Trafikskador 1985 samt SCB, Svensk statistisk årsbok 1991.

Ur figuren kan vi utläsa att den åldersmässiga såväl som den könsmässiga fördel
ningen skiljer sig mellan de två populationema. Bland annat kan vi konstatera att 
män i åldersintervallet 18-24 år utgör en mycket stor del av trafikolycksoffren. Den 
genomsnittliga åldersfördelningen för de två populationema redovisas i tabell 2.3.

Tabell 2.3 Genomsnittlig ålder i åldersintervallet 0-75 år.

Trafikolyckor Sveriges befolkning

Män 33,25 35,35
Kvinnor 35,41 34,68

Källa: SCB, Trafikskador 1985 samt SCB, Svensk statistisk årsbok 1991.

Som framgår av tabell 2.3 är den genomsnittliga åldern ungefär densamma i 
populationema, vilket också innebär att den genomsnittliga återstående livslängden



är ungefär densamma. Detta innebär att det inte spelar någon större roll för beräk
ningen av produktionsbortfall om vi väljer att anta att farligtgodsolycksoffer har en 
genomsnittlig ålders- och könsfördelning som liknar trafikolycksoffer eller 
Sveriges genomsnittliga befolkning, givet att vi inte diskonterar produktions
bortfallet. I Cedervall & Persson (1988) har emellertid en diskonteringsränta på 
fem procent använts. Detta får till följd att om vi väljer att anta att de som drabbas 
av en farligtgodsolycka har samma befolkningsprofil som Sveriges befolkning, 
kommer vi att överskatta produktionsbortfallet något om vi använder Cedervall & 
Perssons framräknade produktionsbortfall för trafikolycksoffer. Detta beror på 
åldersfördelningens utseende, de som har högst produktionsbortfall är individer i 
25-årsåldem vilket framgår av figur 2.2.

Figur 2.2 Nuvärdet av produktionsbortfallet (PVPL) för män och kvinnor vid 
olika åldrar och med olika räntenivåer. Tusental kronor 1990.

PVPL
tkr.

Källa: Uppgifterna är framtagna vid IHE.
Kommentar: I figuren framgår att nuvärdet av produktionsbortfallet minskar vid 
högre diskonteringsränta. Vid fem procents ränta är det förväntade produktions
bortfallet inte högst för personer som förlorar flest antal produktiva år utan är för 
personer som förlorar sin arbetsförmåga vid 25 års ålder. Jämför med befolknings
pyramiden för trafikolycksoffer (figur 2.1) och det framgår att vi överskattar pro
duktionsbortfallet i denna studie. För vidare resonemang kring produktionsbortfall 
och skilda räntenivåer, se Lindgren (1981).



2.1.3 Risk värde

Diskonterade framtida inkomster torde vanligen innebära en underskattning av de 
förluster som görs av individer vid olyckor, sjukdom och död. Forskare försökte 
angripa problemet i enlighet med den ekonomiska välfärdsteorin, genom att ställa 
frågan "Hur mycket är vi kollektivt villiga att betala för att rädda ett människo
liv?". Detta var grunden till betalningsviljeansatsen (Persson, 1992). De första 
empiriska skattningarna enligt denna ansats hittas i Acton (1973) och Jones-Lee 
(1976).

I betalningsviljeansatsen (Willingness to pay, WTP) värderas ett människoliv efter 
hur mycket individer kollektivt är villiga att betala i en given situation under en 
given tidsperiod för att reducera antalet dödsfall med 1. Det finns två olika metoder 
att mäta individers betalningsvilja för riskreduktion; antingen genom att fråga indi
viderna om deras värderingar i olika hypotetiska situationer (contingent valuation 
approach), eller genom att observera individers val i faktiska situationer (revealed 
preferences) där man utifrån individernas beslut indirekt kan skatta hur stort värde 
de tilldelat riskförändringen.

Vad man försöker skatta är värdet av ett statistiskt liv. Värdet av ett statistiskt liv 
innebär vad individer i en grupp under en definierad tidsperiod sammanlagt är 
villiga att betala för att reducera risken så att det förväntade antalet döda totalt 
reduceras med 1, samtidigt som risken för de enskilda individerna är lika stor och 
oberoende av övriga individers risker.

Vägverkets riskvärdering -  11 miljoner kronor för dödsfall, 1,8 Mkr för svårt ska
dade personer och 40 tkr för lindrigt skadade personer (Persson & Svensson, 
1991) — utgår från en skattning utifrån en survey-undersökning — contingent valua- 
tion-approachen (Persson & Cedervall 1991). Beloppen är uppräknade till 1993 års 
priser. Frågan är om betalningsviljebaserade riskvärderingar vid vägtrafikolyckor 
kan användas vid katastrofsituationer (mindre sannolikhet men större konse
kvenser) såsom vid farligtgodsolyckor.



Keeney (1980) pekar på den inneboende konflikten mellan olika önskemål som en 
beslutsfattare (eller beslutsfattande grupp) ställs inför vid val mellan olika 
sannolikhetsfördelningar för specifika konsekvenser. Det finns enligt Keeney tre 
olika önskemål som de flesta beslutsfattare vill beakta, nämligen (1) önskan om att 
minimera det förväntade antalet dödsfall, (2) önskan om lika fördelning av risken 
för dödsfall mellan medlemmarna i populationen och (3) önskan att undvika 
katastrofer, d v s  förlusten av ett stort antal människoliv.

Keeney föreslår därför att problemet ses utifrån beslutsfattarens perspektiv i vad 
som kallas "The decision analysis approach". Beslutsfattaren antas vara nyttomaxi- 
merare och en nyttofunktion beskriver sambandet mellan antalet döda och nyttoför- 
luster till följd av dödsfall. Det är rimligt att utgå från att färre antal döda föredras 
framför flera, vilket innebär att funktionen ökar med en ökning i förväntat antal 
döda. Det intressanta i sammanhanget är om funktionen är linjär, konkav eller 
konvex.

Funktionens utseende beror på beslutsfattarens attityd till förväntat antal döda i för
hållande till riskspridning. Är beslutsfattaren likgiltig inför situation A, där risken 
p finns att x individer förväntas dö och situation B, där risken p ’ finns att x ’ 
individer förväntas dö, där p*x=p’*x’ och x<x’, är funktionen linjär. Beslutsfat
taren är likgiltig inför riskstorlek och antal individer som delar på risken, så länge 
det förväntade antalet döda är detsamma. Om beslutsfattaren däremot föredrar 
situation A framför B, är funktionen konkav -  den marginella förlusten av ett för
lorat liv är större ju fler individer som förväntas dö. Keeney kallar detta "Cata
strophe avoidance assumption". Om beslutsfattaren däremot prioriterar risksprid
ning i första hand, är funktionen konvex -  ju fler individer som är med och delar 
på risken, desto bättre, även om det förväntade antalet döda är högre. Olika 
attityder till risker illustreras i figur 2.3.



Figur 2.3 Minskad nytta i förhållande till antal dödsfall.

Minskande nytta 

Källa: Bearbetad Keeney (1982).
Kommentar. Riskaversion motsvaras av begreppet "Catastrophe avoidance assump
tion”.

Antag exempelvis att kostnaden för förlust av ett statistiskt liv har skattats med 
willingness-to-pay (WTP)/willingness-to-accept (WTA)-ansatsema. Antag att 
10 000 människor var och en är villiga att öka sin risk för dödsfall under ett år med 
1 på 10 000 mot en kompensation av 500 kronor till vardera. Det resulterar i ett 
värde per statistiskt liv på 5 Mkr. Är det då korrekt att värdera en ökad sannolikhet 
motsvarande 10'^ för en katastrof som innebär att 10 000 människor dödas till 
samma kostnad, d v s  5 Mkr? Observera att båda fallen innebär lika stora 
förväntade förluster i dödsfall. Bara om den minskande nyttofunktionen är linjär är 
det riktigt att värdera katastrofrisken på samma sätt som förlusten av ett statistiskt 
liv. Tanken bakom WTP/WTA-ansatsema är att kostnaderna för ökad risk för 
katastrofer skall spegla individernas attityder till olika typer av risker.

Den praktiska tillämpbarheten av Keeney’s modell torde emellertid vara begränsad 
eftersom komplexiteten vid skattningar av funktionen är stor. Jones-Lee (1989) 
framhåller betalningsviljeansatsen som den mest lovande och användbara ansatsen 
att värdera risker. "The decision analysis approach" kan dock enligt Jones-Lee med 
fördel användas som ett komplement till betalningsviljeansatsen, och hjälper 
beslutsfattaren att strukturera tankarna kring i synnerhet risksituationer av 
katastrofart.

Det finns inte mycket empiri där man försökt mäta riskaversionen vid katastrofer. 
Melinek m fl (1973) undersökte dock attityder till olyckor på grund av bränder. 
Bland annat ställdes följande fråga:



"Which would shock you the most:
a. ten fires a year, each causing one death?
b. One fire a year, each causing ten deaths?
c. One fire every ten years, each causing a hundred deaths?" (Melinek m fl,
1973 s2f)

Denna fråga kan i någon mån anses mäta just riskaversionen vid katastrof
situationer. Utfallen av a, b eller c innebär lika stort antal statistiska dödsfall per 
definierad tidsperiod. Anser människor att c är värre än b och att b är värre än a, är 
det troligt att människor är beredda att betala mest för att undvika ett dödsfall i 
situation c än i övriga situationer. De svar Melinek m fl fick fördelade sig så att 37 
procent ansåg a vara värst, 16 procent att b var värst medan 47 procent ansåg c
vara värst. Givet att svaren är valida ges inte något starkt belägg för att de olika
situationerna -  a,b och c -  skiljer sig så mycket som Keeney antar. För det första 
kan konstateras att den "tunga" katastrofsituationen -  c -  med 100 dödade vid 
samma tillfälle, ansågs värst (47%). Detta överensstämmer med teori om risk
aversion vid katastrofsituationer. För det andra, mer förvånande, kan konstateras 
att situation a ansågs värre än situation b. Möjligen uppfattades inte situation b vara 
av katastrofkaraktär, varför respondentema föredrog detta alternativ, med färre 
olyckstillfällen framför a.

Mot bakgrund av Keeney’s teori finns skäl att misstänka att vi underskattar riskvär
deringen med vägverkets beräkningar när vi skattar kostnader för farligtgods- 
olyckor. Farligtgodsolyckor är onekligen av katastrofkaraktär och betalningsviljan 
är om vi tror på Melineks m fl resultat högre vid sådana situationer ("Catastrophe 
avoidance assumption").

2.1.4 Tidsförluster på grund av olycka

Kostnaden för tid i samband med transporter av farligt gods och farligtgodsolyckor 
delas in i (1) transporttid, d v s  vad leverantörer anser det vara värt att gods 
kommer fram snabbare -  då får man betalt snabbare och mindre kapital binds i 
transporten, samt (2) leveranssäkerhet, vilken skall spegla de merkostnader gods
mottagaren anser sig få vid försening i leveranser. Båda kostnaderna har skattats 
med betalningsviljeansatsen i Banverket (1990) samt i Nordiska kommittén för



transportforskning (1991). Transporttidskostnaden skattades till fyra kronor per 
järnvägsvagn per timme för bulkgods i Banverkets studie. Tidsvärderingen är 
relativt sett lägre vid korta transporter. På grund av det mycket låga värdet på 
kostnaden för transporttid, negligeras detta i kommande beräkningar. Leverans
säkerheten skattades till 1 700 kronor per förseningstimme och vagn (Nordiska 
kommittén för transportforskning, 1991). Här, liksom vid värdering av transporttid, 
finns dock betydande variationer för skilda typer av transporter. Bland annat är 
transporter som skall utomlands mer känsliga för förseningar än inrikestransporter 
liksom transporter som sker med flak/container är i jämförelse med bulktrans- 
porter. Vi utnyttjar emellertid medelvärdesskattningen på 1 700 kronor per förse
ningstimme i kommande beräkningar. Vidare antar vi att en farligtgodsolycka 
innebär en leveransförsening på i genomsnitt tio timmar.

2.1.5 Räddningsinsatser, sanering och förlorad avkastning på mark

Kostnaderna för räddningsinsatser, sanering och förlorad avkastning är besvärliga 
att skatta. De beror i hög grad på hur mycket gods som släpps ut, om det antänds 
samt i vilken miljö utsläppet sker. Dessutom är många parter inblandade i 
processen efter en farligtgodsolycka, bl a räddningsverk, sjukvårdspersonal, sane- 
ringsbolag, försäkringsbolag samt mark- eller fastighetsägare. Avkastning på mark 
innebär en altemativkostnad för utebliven avkastning under en viss tidsperiod. Om 
exempelvis innehållet i en bensintank rinner ut över en åker, blir ägaren förhindrad 
att bedriva den verksamhet som han annars skulle ha bedrivit. Olyckan förorsakar 
markägaren förluster i form av utebliven avkastning under en period fram tills dess 
marken är helt återställd.

Enligt räddningstjänstlagen skall varje kommun svara för räddningstjänsten inom 
sitt område. Polismyndigheten svarar för avspärrning, trafikreglering, utrymning, 
registrering, eftersökning och bevakning (RRV, 1987; Räddningsverket, 1992). 
När en räddningstjänst är avslutad skall räddningsledaren om möjligt underrätta 
ägaren eller innehavaren av den egendom som räddningsåtgärdema har avsett om 
behovet av bevakning, restvärdeskydd, sanering och återställning. För åtgärderna 
efter räddningsinsatsen svarar ägaren eller innehavaren av egendomen, ofta via 
försäkringsbolag. Eftersom räddningstjänstens personal har sina beredskaps- 
uppgifter sköts normalt saneringen och återställandet av lokala saneringsbolag.



Ett sätt att skatta den totala kostnaden för akuta räddningsinsatser, sanering samt 
ersättning på grund av att markens avkastningsmöjligheter reducerats (kan också 
utgöras av "nyttoförluster" i termer av exempelvis vissnade löv), är sålunda att 
utnyttja de ersättningar försäkringsbolagen betalat ut. Dessa skadeförsäkringar 
skall täcka samtliga nämnda kostnader. Larmtjänst debiterar försäkringsbolag 
exempelvis för sina åtgärder att rädda värdet efter skada på egendom och att hindra 
följdskada på egendom och person. Larmtjänsts restvärdesräddningsarbete bedrivs 
dels via den kommunala räddningstjänsten och dels via en restvärdesledar- 
organisation (Larmtjänst, 1993). Kostnader för avspärrning och omdirigering av 
trafik ingår ej, på grund av att dessa troligen ej är beroende av om godset är farligt 
eller ej. Det råder viss oklarhet om exakt var gränsen dras för vilka av räddnings
tjänstens insatser som finansieras av försäkringsbolag respektive av kommunen. De 
insatser som eventuellt finansieras av kommunen har ej kunnat skattas i det här 
arbetet. Kostnader för bärgning etc går däremot på trafikförsäkring, vilket innebär 
att vi inte behöver justera utbetalningarna för sådana.

Det stora problemet med att utnyttja försäkringsbolags ersättningsbelopp är att få 
olyckor inträffat. Man kan alltså inte förväntas få en särskilt differentierad kost
nadsbild avseende räddningsinsatser, kanske framförallt saneringsarbete samt er
sättning för förlorad avkastning. Kostnadsskattningama i kommande kalkyler base
ras på endast tre olyckstillfällen, uppgifterna är muntliga från skilda försäkrings
bolag.

För något år sedan inträffade en tankbilsolycka på landsbygd där 18 bensin 
läckte ut. I försäkringsbolagets ersättning på ungefär 1 miljon kronor, ingick 
ersättning för saneringsarbete (dämpning av flyktiga gaser, schaktning av flera 
hundra m^ mark m m) samt ersättning till markägaren för reduktion i framtida 
avkastningsmöjligheter. Vattentäkter påverkades ej, detta kunde förhindras genom 
att man satte brunnar, grävde en vägbank på ca 40 meter samt spolade marken. En 
annan tankbilsolycka med bensin inträffade i stadsmiljö (Råcksta) för något/några 
år sedan. Delar av godset exploderade och delar rann in i byggnader och i 
kulvertar. Saneringsarbetet innebar framförallt att man försökte få bort gaser från 
byggnader och kulvertar. Den totala ersättningen stannade vid ca 300 tkr. Beräk
ningarna av olyckskostnader i denna studie utnyttjar informationen från de två 
redovisade olyckstillfällena vid skattning av kostnader för räddning, sanering och 
förlorad avkastning i landsbygdsmiljö respektive stadsmiljö. Det har inte varit



möjligt att separera de olika delarna - räddning, sanering, förlorad avkastning - 
utan vi redovisar dem gemensamt under en kostnadskomponent.

I de fall där utsläpp sker på landsbygd och bensinen exploderar eller fattar eld, och 
därmed inte sjunker ned i marken, skattas dock kostnaden för räddning, sanering 
och skadestånd genom RRVs (1987) uppskattning av kostnaderna för polisens och 
räddningstjänsts akutinsats vid bensinolycka med tankbil (saneringskostnad ej 
inkluderad). RRV skattade dessa kostnader till i genomsnitt 8-20 tkr. Vi använder 
mittvärdet och justerar för prisförändringar och moms. Förhoppningen är att detta 
belopp skall spegla de merkostnader som polis och räddningstjänst drabbas av till 
följd av akututryckning när brand och/eller explosion inträffat. Vi antar vidare att 
saneringskostnaden är försumbar på grund av att bensinen brinner och förångas. 
Kostnaden för förlorad avkastning skattas i dessa fall genom uppgifter om 
genomsnittliga avkastningar på totalt kapital för olika näringsgrenar enligt SCB 
(1992) och uppgifter om marknadspriser på mark. Den genomsnittliga årliga 
avkastningen på totalt kapital är för jordbruk, skogsbruk och fiske 5,8 procent. 
Marknadspriser inklusive moms har erhållits från Fastighetskontoret i Lund. 
Marken är uppdelad efter marktyp: industrimark i stad är värderad till 200 kronor 
per m^, industrimark i by till 25 kronor per m^, jordbruksmark till 5 kronor, 
bostadsmark i stad till 400 kronor och bostadsmark i by till 150 kronor. 
Värderingen av skogsmark och sjö/vattendrag antar vi uppgår till samma värde 
som skogsbruk. Antar vi vidare att en farligtgodsolycka med bensin innebär en 
återställandeperiod på tio år för jordbruk, skogsbruk och fiskenäring, kan kost
naden för utebliven avkastning på mark till följd av olycka skattas genom 
diskontering med fem procent till nuvärdesumman 2,24 kronor per m^ 
(0,058*5kr*NVP lOår, 5%).

Vad gäller bostadsmark skattar vi inte kostnaderna med altemativkostnadsbedöm- 
ningar av markens avkastning, utan låter skadorna värderas genom återställande
kostnader för byggnader (se nedan). Vi antar att marken inte blir mer förstörd än 
att man kan återuppställa/reparera de byggnader som fanns där före olyckstillfället.

Kostnaderna vid ammoniakolyckor bestäms med utgångspunkt i endast ett olycks
tillfälle. Vi vet dock från delprojekt 3 (Helmersson, 1994) att saneringsinsatsema 
är små. I Hässleholmstrakten välte en tankbil i landsbygdsmiljö för något år sedan. 
Ungefär 2-3 ton släpptes ut varav det mesta förångades, varför saneringsarbetet



inte blev särskilt omfattande. Gasmolnet spred sig över 6-8 hektar. Försäk
ringsbolagets totala utbetalning i samband med olyckan var ca 40 tkr varav 15 
avsåg räddning och sanering. Resten avsåg ersättning för förlorad framtida 
avkastning på mark och/eller förlorad "nytta" för exempelvis vissnade träd.

Validiteten och reliabiliteten i kostnadskomponenten räddning, sanering och förlo
rad avkastning på mark får anses låg på grund av det begränsade antalet uppgifter. 
Fördelen är att kostnadsskattningama trots allt utgår från befintliga marknadspriser. 
På grund av osäkerheten genomförs några enklare känslighetsanalyser med skilda 
värden på olyckskostnaden för räddning, sanering och förlorad avkastning i 
beräkningarna.

Sanering av vattentäkt

De olyckstillfällen som redovisats ovan har inte medfört skador på vattentäkter. 
Det har inte varit möjligt att få fram uppgifter angående saneringskostnader för 
skadade vattentäkter vare sig från de saneringsbolag vi kontaktat, Naturvårds
verket, Livsmedelsverket eller Vattenverket. Därför finns inte saneringskostnader 
för skadade vattentäkter med i denna studie. Att stora kostnader uppstår till följd av 
att vatten och vattentäkter drabbas av farligt gods kan bekräftas av fenololyckan i 
Simmersted och Sydjylland i Danmark 1972 (Brandsjö m fl, 1972). Vattentäkten 
ansågs förstörd för lång tid framåt, fenol rann ner i avlopp och in i vattenverket. 
Inom Simmersted by fick ungefär 400 m vatten- och avloppsledningar grävas upp 
och bytas. De totala materiella skadoma uppskattades till flera miljoner danska 
kronor (1972 års priser). Inom några dygn efter olyckan konstaterades omfattande 
fiskdöd och en del döda fåglar utmed vattendragen. Fiskdöd konstaterades upp till 
80 km från olycksplatsen. Ännu två månader efter olyckan använde man den av 
civilförsvaret provisoriskt uppbyggda vattenledningen.

Skador på vatten har kostnadsmässigt två sidor. Dels saneringskostnaden och dels 
kostnaden för "miljönyttoförluster", d v s  hur man värderar exempelvis fiskdöd. 
Kostnaden för miljönyttoförluster diskuteras i avsnitt 2.1.8 Värdering av miljöför
sämring. Utsläpp i eller i närheten av vattentäkt kan ofta dämpas eller lindras så att 
farligt gods ej hinner åsamka alltför stor skada (uppgift från Livsmedelsverket). 
Om farligt gods i större omfattning tränger ner till grundvattnet, kan grundvattnet 
behöva samlas upp innan det når vattentäkten i oacceptabla koncentrationer. Detta 
kan ske genom hydraulisk styrning av vattenströmmarna (Naturvårdsverket, 1991).



Vidare fastställer länsstyrelserna skyddsområden kring vattentäkter: yttre respek
tive inre skyddszon. Den inre innebär ofta förbud mot farligtgodstransporter och i 
den yttre gäller ofta lägre tillåtna hastigheter än normalt och skyltning med 
påminnelse om vattentäktområde förekommer. Dessa faktorer påverkar naturligtvis 
sannolikheten för farligtgodsolycka i dessa områden. Utsläpp direkt i vattendrag 
kan vara både värre och lindrigare än utsläpp i mark ur saneringssynpunkt 
beroende på om utsläppet sker nära intagningsröret och beroende på vatten
rörelserna (uppgift från Livsmedelsverket).

Vad avser föroreningar i dricksvatten kan ökad belastning genom utsläpp radikalt 
påverka möjligheten att använda vattentäkter (Regeringens proposition 
1990/91:90). Hälsoeffekterna tycks däremot inte så stora:

"Det största hotet mot konsumenternas hälsa är utan tvekan om vattnet innehåller sjuk- 
domsframkallande mikroorganismer som bakterier eller virus. Ett flertal stora vatten
burna sjukdomsutbrott visar på detta. Vatten som endast är färgat, grumligt eller luktar 
och smakar illa på grund av föroreningar kan innebära viss hälsorisk men är främst ett 
estetiskt problem." (Regeringens proposition 1990/91:90 s 427).

Vi har sammanfattningsvis inte någon möjlighet att skatta merkostnaderna för 
sanering om bensin når vattentäkt. Däremot är det troligen mindre sannolikt att 
farligtgodsolycka inträffar vid vattentäkt eftersom skyddszoner dels kan innebära 
förbud mot farligtgodstransporter och dels kan innebära hastighetsrestriktioner. 
Inte heller är det troligt att ett utsläpp i vattentäkt ökar kostnaderna för negativa 
hälsoeffekter.

2.1.6 Egendomsskador

Kostnader för egendomsskador på mark innefattas i räddning, sanering och 
förlorad avkastning. Kostnaderna för fordonsskador har skattats med de 
marknadsmässiga inköpspriserna för tankbilar respektive jämvägstankvagnar. 
Marknadspriset på en tankbil är enligt uppgift från ett lokalt speditionsföretag 
ungefär 2 Mkr utan släp och 2,1 Mkr med släp. Enligt uppgift från Banverket är 
inköpspriset för en 4-axlad tankvagn 800 Kkr. Priserna justeras för moms vid 
kalkylerna. Kostnader för fordonsskador är endast relevant för de godsslag som är 
brandfarliga och/eller explosiva, d v s att fordonet förstörs på grund av att godset 
brinner och/eller exploderar. Kostnaden för fordonsskador ingår endast i de fallen



då godset har antänts och/eller exploderat. Endast vätskeutsläpp medför således 
inte några kostnader för fordonsskador. Vidare gör vi antagandet att 
fordonet/tankvagnen i genomsnitt är till hälften avskrivet och att reparerbara 
skador uppstår vid hälften av olycksfallen. De reparerbara skadorna antas innebära 
hälften så stora skador som vid ett totalt havererat fordon.

Kostnaderna för förstörd bebyggelse till följd av farligtgodsolycka med brand 
och/eller explosion som konsekvens, skattas med hjälp av statistik om 
nybyggnadskostnader för gruppbyggda småhus och flerbostadshus (SCB, 1991b). 
Eftersom vi antar att befintlig bebyggelse blir förstörd vid brand eller explosion, är 
de relevanta kostnaderna återställandekostnadema. Marknadsinköpspriset är 
således inte relevant i denna situation. I SCB (1991b) redovisas byggnadskostnad, 
d v s  kostnad för byggnadsarbeten. I 1991 års prisnivå var byggnadkostnaden på 
saneringsområden 9 092 kronor per m^ bruksarea för flerbostadshus i genomsnitt 
för hela riket. Uppgifterna baseras till stor del på byggherrekostnader, varför 
justering till 1993 års priser tar sin utgångspunkt i faktorprisindex för bostäder 
(SCB, 1993). Emellertid kan vi konstatera att de senaste uppgifterna avser 1991 
men index för byggherrekostnader hade sjunkit mellan 1990 och 1991. Med tanke 
på byggnadsmarknadens utveckling i Sverige de senaste åren är det rimligt att anta 
en fortsatt nedgång i index. I brist på andra uppgifter extrapolerar vi nedgången 
mellan 1990 och 1991 till perioden fram till 1993-01-01 och erhåller då en kostnad 
på 8 750 kronor per m^. Byggmomsen är från 1991 lika stor som ordinarie moms, 
varför momsjusteringen får samma effekter på byggnader som övriga egendoms- 
poster.

De antaganden vi måste göra i kostnadsanalyserna och i kostnads/effektanalysema 
är hur många m^ lägenhetsyta som befinner sig inom de skattade konsekvensområ
dena i delprojekt 3. Vi har inte några uppgifter om återställandekostnadema för 
byggnader som drabbats av "reparerbara skador" respektive "fönsterkrossning". Vi 
gör därför antagandena att reparerbara skador kostar hälften av nybyggnadskost- 
nadema och att fönsterkrossning utgör en tiondel av reparerbara skadors kostnader.



Kostnaden för förspillt gods skattas med marknadspriset på respektive gods. Mark
nadspriserna utgör priserna i leverantörsledet, d v s  inte priset för slutkonsument 
när det gäller bensin. Vi har antagit bensinpriset till 3 kronor per liter. Ammoniak- 
priset som används i studien är 5 000 kronor per ton (se Dagens Industri, 
1993-03-26).

2.1.7 Värdering av miljöförsämring

Att värdera skador på miljön till följd av farligtgodsolyckor kan principiellt liknas 
vid resonemanget kring riskvärderingar vid personskador. I båda fallen är det 
människors attityder man försöker värdera. Vi vill i studien kunna värdera de 
miljönyttoförluster som orsakas av en farligtgodsolycka.

Mot bakgrund av fenololyckan i Simmersted kan vi notera att förutom kostnader 
för saneringsarbete på grund av att en vattentäkt blivit skadad uppstår kostnader för 
försämringar i miljön (se Brandsjö m fl, 1972). Hur kan man då värdera kost
naderna för de skador som drabbar miljön, t ex att vattnet blir så förgiftat att 
fiskdöd uppstår, som i Simmersted?

De studier som gjorts där man försökt värdera kvalitetsförändringar av vatten är få 
och uppvisar stora skillnader sinsemellan. Man har använt sig av "travel cost"- 
modeller och betalningsviljemodeller. "Travel cost"-modeller utgår från att 
individer indirekt betalar ett pris för att besöka ett fritidsområde. Detta belopp 
härleds ur tiden för resan till fritidsområdet samt transportrelaterade kostnader. 
Med denna metod värderas nyttan av kvalitetsförändringen i miljön, t ex vatten, 
endast av de individer som utnyttjar just det fritidsområde som undersökningen 
avser. Det är troligt att även individer som inte utnyttjar området värderar en 
kvalitetsförändring. Med betalningsviljeansatsen kan man komma runt detta pro
blem genom att i undersökningen också inkludera individer som inte utnyttjar t ex 
ett fritidsområde med en tillhörande sjö.

I USA har några betalningsviljestudier gjorts där man använder sig av s k Water 
Quality Ladder. Denna relaterar kvaliteten på vatten till hur vattnet kan användas -  
åka båt i, fiska i, bada i eller dricka. Förändringar av vattenkvaliteten har angivits 
av betalningsviljan att förändra kvaliteten, t ex från att enbart kunna åka båt i 
vattnet till att kunna fiska. Carson & Mitchell (1988, i: Cropper & Oates, 1992)



beräknade betalningsviljan till US$ 80 per år och hushåll (1983 års priser) för en 
förbättring av vattenkvaliteten över hela USA från möjligt att åka båt i till möjligt 
att fiska i. Smith & Desvousges (1986, i: Cropper & Oates, 1992) gjorde en 
liknande studie men för ett annat och mer begränsat geografiskt område. Den 
genomsnittliga betalningsviljan var här US$ 25 (1983 års priser) per hushåll för 
samma kvalitetsförbättring. Samtidigt förefaller acceptansviljan vara flera gånger 
större än betalningsviljan vid miljövärderingar (Cropper & Oates, 1992). Med 
acceptans viljan avses det belopp som individer är villiga att mottaga som 
kompensation för en utebliven motsvarande kvalitetsökning. I våra fallstudier, där 
det inte är frågan om kvalitetshöjning utan en påtaglig kvalitetssänkning, torde 
därmed betalningsviljemodeller underskatta värdet av miljöförsämringen.

Vi bedömer emellertid refererad empiri av värdering av kvalitetsförändringar i 
vatten som för osäker med för stor spridning och oanvändbara för vårt syfte, att 
värdera kvalitetsförsämringar i svenskt inhemskt vatten (vattentäkt) till följd av att 
vattnet förorenas. Att överföra betalningsviljor från ett land till ett annat i en annan 
tid och med andra förutsättningar förefaller besvärligt.

I Sverige har ett fåtal miljöekonomiska studier gjorts. Drake (1987) skattade betal
ningsviljan för bevarande av jordbrukslandskapet. Invånarna var i genomsnitt 
villiga att betala 550 kronor per år, vilket summerat för hela landet är 3,3 miljarder 
kronor per år i 1987 års prisnivå. Betalningsviljan varierar med markanvänd
ningen: betalningsviljan för åker är ungefär 900 kronor per hektar och år, för 
betesmark ungefär 1 500 kronor per hektar och år samt för hagmark ungefär 2 000 
kronor per hektar och år. Betalningsviljan varierade också med markens lokali
sering: från 700 kronor per hektar och år i södra Sverige till 1 300 kronor per 
hektar och år i norra Sverige.

Silvander (1991) skattade betalningsviljan för att bevara grundvattenkvaliteten från 
ökade nitrathalter. Bland dem som inte var drabbade av förhöjda nitrathalter i sitt 
dricksvatten var den genomsnittliga betalningsviljan 592 kronor i 1990 års prisnivå 
för att bevara grundvattenkvaliteten.

När det gäller förluster av miljönyttigheter för mark används ett genomsnitt av 
Drakes värderingar i 1993 års priser: betalningsviljan per år för bevarande av jord
bruksmark omräknat till m^ blir 13 öre för åker, 22 öre för betesmark och 29 öre



för hagmark. En genomsnittlig betalningsvilja per skattas till 21 öre. För att 
skatta den totala miljönyttoförlusten för mark vid farligtgodsolycka, krävs dels 
information om hur stor yta som drabbas och dels om hur många år marken befin
ner sig på en miljömässigt lägre nivå än före olyckan. Låt oss anta en tidsperiod på 
tio år. Nuvärdeberäkningar med fem procents kalkylränta innebär då att miljönytto- 
förlustema värderas till 1,62 kronor per m^. Låt oss vidare anta att milönytto- 
förlustema för skogsmark och sjö/vattendrag är lika stor.

Däremot blir svårigheten stor att värdera kvalitetsförsämringar av grundvatten på 
grund av farligtgodsolycka. Vi har gjort bedömningen att resultat från befintliga 
studier inte kan tillämpas vid beräkningar av farligtgodsolyckor.

2.2 Preventionskostnader

2.2.1 Upprättande av skyddsområde

Upprättande av skyddsområde skattas med marknadspriser på mark. Marknads
priser inklusive moms har erhållits från Fastighetskontoret i Lund. Vi använder här 
de belopp som angivits under 2.1.5 Räddningsinsatser, sanering och förlorad 
avkastning: industrimark i stad 200 kronor per m^, industrimark i by 25 kronor per 
m^, jordbruksmark 5 kronor, bostadsmark i stad 400 kronor och bostadsmark i by 
150 kronor. Värderingen av skogsmark antar vi uppgår till samma värde som 
skogsbruk. Priserna justeras för moms samt för snedvridningseffekter på grund av 
upphandling med offentliga medel.

2.2.2 Anläggning av väg och spår

Uppgifter om investeringsutgift för spåranläggning har erhållits från Banverket. I 
1990 års prisnivå var investeringsutgiftema vid spåranläggning 18-25 000 kronor 
per meter inklusive moms. Låt oss utgå från medelvärdet av dessa, 21 500 kronor 
och justera beloppet till 1993 års priser och diskontera med fem procent på 
annuiteter om 40 år, och beräkna en årlig anläggningskostnad per kilometer. 
Årskostnaden för investeringen blir då 1456 426 kronor per kilometer. I 
investeringsutgiften ingår marklösenersättning. Skattningen utgår från landsbygds
område, varför marklösenersättningen utgör endast en liten andel av beloppet. I 
detta sammanhang, i en kostnads/effektanalys, är det dock relevant att utgå från



detta värde, eftersom en spåranläggning troligen bara kommer ifråga i mindre 
befolkade områden för att man genom investeringen skall minska risken för sam
hällets individer. Till anläggningskostnaden kommer årliga driftskostnader för 
underhåll. I ett beräkningsexempel i Banverket (1992) används en antagen under
hållskostnad på 60 kronor per spårmeter exklusive moms. Om vi antar att Ban
verkets beräkningsexempel utgår från relevanta antaganden, kan vi skatta de årliga 
driftskostnaderna per spårkilometer till 80 605 kronor exklusive moms. Den totala 
årliga kostnaden för spåranläggning blir då 1 537 031 kronor per kilometer.

Motsvarande uppgifter för väginvesteringar har erhållits från Vägverket2. Genom
snittliga skattningar i 1990 års prisnivå är 20,5 Mkr per kilometer för motorväg, 
15 Mkr för motortrafikled, 13 Mkr för 13-metersväg och 12 Mkr för 9-metersväg. 
I dessa investeringsutgiftsbelopp ingår marklösenersättning. Även här är anlägg- 
ningsutgiftema skattade för landsbygdsområde, vilket innebär att marklösenersätt- 
ningen är liten. Justerat till 1993 års priser och diskonterat med fem procents ränta 
på annuiteter om 40 år, blir de årliga investeringskostnaderna per kilometer 
1 388 685 kronor för motorväg, 1016 111 kronor för motortrafikled, 880 630 
kronor för 13-metersväg samt 812 889 kronor för 9-metersväg. Till investerings- 
utgiften kommer årliga driftskostnader för underhåll som har beräknats med 
utgångspunkt i SCB (1992): statens kostnader för drift av statsvägar per kilometer
blir ------------------ = 59 882 kronor per kilometer i 1991 års prisnivå, vilket

97 759km r  *
innebär 64 358 kronor justerat till 1993 års priser.

De årliga anläggningskostnaderna justeras för moms och snedvridningseffekter.

Enligt uppgift från Vägverket har anläggningskostnaderna sjunkit med upp till 20 pro
cent i reala värden till 1993. Detta skulle innebära att vi överskattar anläggningskostna
derna något.



2.2.3 Exempel på övriga preventionsåtgärder

Det finns en mängd åtgärder som inte kostnads/effektanalyseras i det här arbetet. 
För att minska sannolikheten att farligtgodsolycka skall inräffa kan exempelvis 
spår- och vägkvaliteten förbättras, tankbils- och tankvagnskonstruktionen förstär
kas så att sannolikheten för läckage minskar, bommar sättas upp vid jämvägs- 
vägkorsningar. Exempel på konsekvenslindrande åtgärder är att öka beredskaps- 
kapaciteten hos räddningstjänst, bygga jordvallar och brandväggar för att lindra 
effekterna vid brand och explosion etc. Att kostnadsberäkna dessa åtgärder ligger 
dock utanför projektet.



3. KOSTNADER VID OLIKA OLYCKSSCENARIER: Hur
stor är variationen i kostnader vid farligtgodsolyckor?

I detta kapitel skattas kostnaderna vid några möjliga olycksscenarier. Hänsyn tas 
inte till vare sig sannolikheten för att en farligtgodsolycka inträffar eller hur sanno
likhetsfördelningen för möjliga konsekvensutfall ser ut. Här ges istället svar på vad 
en farligtgodsolycka kostar givet att en olycka inträffat -p(olycka)=l -  och givet 
att olyckan inträffar med givet konsekvensutfall, exempelvis explosion, i given 
miljö, exempelvis i stad. Hur stora variationerna är mellan "worst-case" och 
lindrigare fall förväntas kunna redovisas. Denna information är intressant eftersom 
farligtgodsolyckor troligen innebär att andra faktorer än kostnads/effektkalkyler 
baserade på genomsnittsvärden kan påverka beslut om riskbegränsningar och/eller 
konsekvenslindrande investeringar. Låt oss exemplifiera med ett möjligt olycks- 
scenario där 50 personer dör. Det förväntade utfallet kanske är 0,04 dödsfall per år 
på grund av att både sannolikheten för olycka är liten och att sannolikheten för att 
just detta scenario skall inträffa är liten. Därför redovisas kostnadsberäkningarna i 
tre steg. Först (detta kapitel) räknas enbart på skilda mer eller mindre möjliga 
scenarier, i nästa kapitel tas hänsyn till hur sannolika de skilda scenarierna är givet 
att olycka inträffat, d v s en slags förväntad kostnad för genomsnittliga farligtgods
olyckor. I en tredje del (kapitel 5) införs sannolikheten för att en farligtgodsolycka 
skall inträffa. Det blir då möjligt att relatera kostnaderna till definierade transport
mängder. Den tredje delen kommer att baseras på en fiktiv fallstudie som löpt 
genom delprojekt 1-3. Här kommer även att illustreras några exempel på kost
nads/effektanalyser. Kostnaderna beräknas för två godsslag, ammoniak och bensin, 
både vid järnvägstransporter och vid tankbilstransporter.

3.1 Ammoniak

Kostnadsberäkningarna för scenarierna utgör funktioner av parametervärden fram
tagna i delprojekt 3, exempelvis antal dödsfall, antal svårt skadade och antal 
lindrigt skadade på grund av farligtgodsolycka, och de skattade kostnadskompo
nentema enligt kapitel 2. Beräkningarna kan illustreras med ammoniak vid järn
vägstransporter, där olyckan inträffat i stad (se tabell 3.1). Konsekvensfallen inne
bär olika scenarier, ASMDB1 motsvarar exempelvis Ammoniak, Stort utsläpp, 
Momentant förlopp i neutralt väder. Observera att ingenting sägs om sannolikhets



fördelningen för de olika scenarierna. Vid en farligtgodsolycka med ammoniak 
utgör skadorna nästan uteslutande personskador. Eftersom ammoniak inte är explo
sivt eller brandfarligt, kommer egendomsskadoma på byggnader, fordon etc att 
vara försumbara. De kostnader som uppstår till följd av ammoniakolyckor kan 
nästan helt hänföras till hälsorelaterade effekter. De parametrar som kostnaderna 
beror av är: antal dödsfall, antal svårt skadade, antal lindrigt skadade samt förlorad 
godsmängd. Antalet dödsfall, svårt skadade och lindrigt skadade multipliceras 
sedan med de skattade genomsnittskostnaderna för de olika hälsorelaterade kost- 
nadskomponentema: sluten vård, öppen vård, sjukvårdstransporter, produktions
bortfall samt riskvärdering. Godsmängden avgör värdet av det förlorade godset. 
Övriga kostnadskomponenter: räddning, sanering och förlorad avkastning på mark 
och tidsförluster har skattats till samma belopp oavsett scenario. Räddning, sane
ring och förlorad avkastning skattas utifrån utbetald ersättning för förlorad 
produktion och utgörs vid ammoniakutsläpp endast av en mindre ersättningsdel för 
vissnade träd etc till följd av utsläpp. Denna kostnadskomponent har för ammoniak 
inte gjorts rörlig i förhållande till utsläppsmängd, d v s  att kostnaden ökar när 
utsläppsmängden ökar, p g a att det relativt sett är en mycket liten del av de totala 
kostnaderna (se figur 3.1). För denna kostnadskomponent torde emellertid den 
förlorade avkastningen vara den som är mest relevant att beskriva som rörlig i 
förhållande till utsläppsmängden. Vad gäller räddning och sanering kan man tänka 
sig en större andel gemensamma kostnader. En akututryckning sker säkert oavsett 
utsläppt godsmängd, eftersom man troligen inte med säkerhet vet omfattningen av 
olyckan vid utyckningstillfället. De merkostnader som akututryckningen medför på 
grund av att farligt gods är inblandat har inte skattats, d v s  om utryckningen är 
mer resurskrävande om det är farligt gods i tanken och inte ofarligt gods såsom 
mejeriprodukter (oavsett om läckage skett eller ej). Vissa saneringsinsatser är 
säkert också att betrakta som gemensamma kostnader, d v s de är i viss mån 
oberoende av den faktiska utsläppsmängden. Kostnaden för förlorat gods är 
beräknat utifrån utsläppsmängder vid stort, medelstort respektive litet utsläpp, 
enligt delprojekt 3. Tidsförlusten antas i samtliga beräkningar vara 10 timmar, och 
motsvarar en förseningskostnad (se kapitel 2).

Beräkningsmodellen innebär möjligheter att simulera skilda olyckssituationer. Vid 
en förändring av parametervärdena görs automatiskt en ny kostnadsberäkning. 
Tabell 3.1 visar bl a att vid scenariot ASMDB1 dör 17 individer, 34 skadas svårt 
och 91 skadas lindrigt. Kostnaderna för sluten vård, öppen vård, sjukvårds-



transporter, produktionsbortfall samt riskvärdering är produkter av dessa värden 
samt kostnadsskattningama för varje dödsfall, svårt skadad och lindrigt skadad 
enligt kapitel 2. I figur 3.2 redovisas resultatet i stapeldiagram. Fortsättningsvis 
redovisas scenarierna för ammoniaktransporter i denna form.

Tabell 3.1 Ammoniakolyckor i stad (2500 invånare/km^) vid järnvägstransporter.
Konsekvensfall ASMDB1 ASMFB1 ASKDB1 ASKFB1 AMKDB1 AMKFB1 ALKDB1 ALKFB1
Dödsfall 17 22 1 3 0 0 0 0
Svårt skadade 34 19 2 19 0 1 0 0
Lätt skadade 91 122 80 964 5 45 0 3
ton gods 40,5 40,5 40,5 40,5 13,3 13,3 0,149 0,149

Sluten v &rd 12 287 974 kr 8 866 809 kr 722 822 kr 5 826 809 kr 0kr 281 411kr 0kr 0kr
Öppen vård 1 166 680 kr 870 532 kr 297 944 kr 3 457 156 kr 15 360 kr 164 332 lo- 0kr 9 216 kr
Sjukv årdstran sporter 266 736 kr 301 590 kr 154 086 kr 1 831 308 kr 9 270 kr SS 488 kr 0kr 5 562 kr
Produktionsbortf al 1 22 410 000 kr 23 352 000 kr 2214 000 kr 18 294 000 kr 60 000 kr 768 000 kr 0kr 36 000 kr
Riskvärdering 252 295 000 kr 281 690 000 kr 18 200 000 kr 110 580 000 kr 225 000 kr 3 825 000 kr 0kr 135 000 kr
Egendom: Gods 194 400 kr 194 400 kr 194 400 kr 194 400 kr 63 840 kr 63 840 kr 715 kr 715 kr
Räddning, sanering & förlorad 
avkastning 14 400 kr 14 400 kr 14 400 kr 14 400 kr 14 400 kr 14 400 kr 14 400 kr 14 400 kr
Tidsförluster 17 000 kr 17 000 kr 17 000 kr 17 000 kr 17 000 kr 17 000 kr 17 000 kr 17 000 kr
Total kostnad 288 652 190 kr 315 306 731 kr 21 814 652 kr 140 215 073 kr 404 870 kr 5 219 471 kr 32 115 kr 217 893 kr

Kommentar: Räddning, sanering och förlorad avkastning avser här skadestånds- 
ersättning till markägare. Kostnader för sanering har antagits försumbara. Merkost
nader för akututryckning på grund av att godset är farligt, trafikdirigering och 
avspärrning ingår ej.

Figur 3.1 Ammoniakolyckor i stad (2500 invånare/km^) vid järnvägstransporter.

Storlek Förlopp Väder typ Storlek Förlopp Väder typ
ASMDB1 stort momentant neutralt AMKDB1 medel kontinuerligt neutralt
ASMFB1 stort momentant stabilt AMKFB1 medel kontinuerligt stabilt
ASKDB1 stort kontinuerligt neutralt ALKDB1 litet kontinuerligt neutralt
ASKFB1 stort kontinuerligt stabilt ALKFB1 litet kontinuerligt stabilt



För några konsekvensfall (scenarier) är kostnaderna avsevärda. De högsta kostna
derna, ungefär 300 Mkr, uppnås vid ASMDB1 och ASMFB1. Som synes är risk
värdering den helt dominerande kostnaden. Produktionsbortfallet är över lag den 
näst största kostnaden. De vårdrelaterade kostnaderna är relativt sett små. Kostna
derna är något högre vid stora momentana utsläpp i stabilt väder än i neutralt. Fler 
dör och fler skadas lindrigt vid stabilt väder medan fler skadas svårt vid neutralt 
väder. Vid kontinuerliga utsläpp skiljer det mycket mellan kostnaderna vid olika 
vädertyper. Stabilt väderförhållande är farligare och får större negativa hälso
effekter och därmed högre kostnader.

I figur 3.2 redovisas samma scenarier, fastän olyckstillbuden skett i "by”, d v s  
betydligt glesare befolkat. För det första konstateras att kostnaderna är betydligt 
lägre än i stad. Konsekvenserna och kostnaderna varierar med befolkningstätheten 
vid ammoniakutsläpp, eftersom olyckskonsekvensema helt utgörs av negativa 
hälsoeffekter. För det andra är kostnaderna relativt sett högre vid ASKFL1, d v s  
ett kontinuerligt utsläppsförlopp i stabilt väder. De momentana konsekvensfallen 
resulterar visserligen i fler dödsfall och i fler svårt skadade men ASKFL1 innebär 
många fler lindrigt skadade, vilket förklarar den relativt sett höga kostnaden.

Figur 3.2 Ammoniakolyckor i by (300 invånare/km^) vid järnvägstransporter.

Storlek Förlopp Vädertyp Storlek Förlopp Vädertyp
ASMDL1 stort momentant neutralt AMKDL1 medel kontinuerligt neutralt
ASMFL1 stort momentant stabilt AMKFL1 medel kontinuerligt stabilt
ASKDL1 stort kontinuerligt neutralt ALKDL1 litet kontinuerligt neutralt
ASKFL1 stort kontinuerligt stabilt ALKFL1 litet kontinuerligt stabilt



Beräkningar för ammoniakutsläpp i landsbygd har inte utförts på grund av att 
hälsoeffekterna förväntas vara försumbara. Figur 3.3 och 3.4 illustrerar ammoniak- 
olyckor i stad respektive by vid tankbilstransporter. Den förväntade olyckskost- 
naden vid momentana utsläpp är ungefär 25 procent lägre vid tankbilsolyckor än 
vid jämvägsolyckor. Det beror på att jämvägstanken i regel rymmer en större 
mängd gods. Den förväntade olyckskostnaden vid kontinuerliga utsläpp är dock 
lika stor som vid jämvägsolyckor. Samma mönster finns i en jämförelse mellan 
ammoniakutsläpp i by vid järnvägs- respektive tankbilsolycka. I by kan man dock 
notera att vid tankbilsolycka utgör stort kontinuerlig utsläpp i stabilt väder det 
värsta scenariot.

Figur 3.3 Ammoniakolyckor i stad (2500 invånare/km^) vid tankbilstransporter.

Storlek Förlopp Väder typ Storlek Förlopp Väder typ
ASMDB2 stort momentant neutralt AMKDB2 medel kontinuerligt neutralt
ASMFB2 stort momentant stabilt AMKFB2 medel kontinuerligt stabilt
ASKDB2 stort kontinuerligt neutralt ALKDB2 litet kontinuerligt neutralt
ASKFB2 stort kontinuerligt stabilt ALKFB2 litet kontinuerligt stabilt



Storlek Förlopp Väder typ Storlek Förlopp Vädertyp
ASMDL2 stort momentant neutralt AMKDL2 medel kontinuerligt neutralt
ASMFL2 stort momentant stabilt AMKFL2 medel kontinuerligt stabilt
ASKDL2 stort kontinuerligt neutralt ALKDL2 litet kontinuerligt neutralt
ASKFL2 stort kontinuerligt stabilt ALKFL2 litet kontinuerligt stabilt

Sammanfattningsvis kan farligtgodsolyckor med ammoniaktransporter ge bety
dande kostnader. De värsta fallen, stora momentana utsläpp vid järnvägstransporter 
medför kostnader på ungefär 300 miljoner kronor. I detta kapitel har emellertid 
inte sagts något om hur sannolika dessa olycksscenarier är, givet farligtgodsolycka. 
De stora momentana utsläppen innebär de mest katastroflika scenarierna, mellan 13 
och 22 personer dör och mellan 12 och 34 personer skadas svårt. Vid stora 
kontinuerliga utsläpp är det däremot det stora antalet lindrigt skadade personer som 
medför relativt höga kostnader. De kostnadskomponenter som framförallt påverkar 
totalkostnaden vid ammoniakutsläpp är i första hand riskvärdering men också 
produktionsbortfall. Eftersom riskvärderingsskattningama härrör från studier av 
vägtrafikolyckor och med hänsyn till Keeney’s resonemang (se kapitel 2) angående 
att riskvärderingen för ett räddat människoliv är högre vid katastrofsituationer 
(catastrophe avoidance assumption), finns det skäl att ifrågasätta om risk- 
värderingskostnaden trots allt underskattas vid ammoniakolyckor. Att döma av 
Melineks m fl studie (se kapitel 2) tycks emellertid denna storleksordning på 
antalet dödsfall, svårt skadade etc inte vara föremål för en högre riskvärdering. Om 
vi trots allt antar att stora momentana utsläpp utgör vad Keeney kallar katastrofer,



och i dessa fall tillämpar en dubbelt så hög riskvärdering, innebär det att 
olyckskostnadema kommer att öka enligt tabell 3.2.

Tabell 3.2 Ökning i olyckskostnader vid stora momentana utsläpp med dubbelt så 
hög riskvärdering. Tusental kronor.

Nivå på riskvärde Järnväg Tankbil
ASMDB1 ASMFB1 ASMDB2 ASMFB2

Ursprungligt värde 288 652 315 307 217 458 232 005
Dubbelt riskvärde 540 947 596 996 407 618 438 650
Ökning i % 87 89 87 89

Som framgår av tabell 3.2 är resultatet vid enskilda scenarier känsligt för nivån på 
riskvärderingen. Olyckskostnadema ökar med nästan 90 procent om en dubbelt så 
hög riskvärdering tillämpas vid stora momentana utsläpp, de mest "katastroflika" 
scenarierna.

Medelstora och små utsläpp innebär små negativa hälsoeffekter, kostnaderna vid 
dessa konsekvensfall är låga. Hälsoeffekterna på grund av ammoniakutsläpp och 
således kostnaderna påverkas av befolkningstätheten vid olycksplatsen. Byggnads- 
struktur och marktyp har inte någon betydelse för kostnaderna.

3.2 Bensin

Vid bensinolyckor måste vi beakta fler parametrar än vid ammoniakolyckor, beräk
ningarna är betydligt mer omständliga. Bensin är brandfarligt och utsläpp leder 
ibland till explosion. Vidare krävs saneringsåtgärder, oavsett om bensinen fattat eld 
eller inte. I skog och mark måste bensinspridningen begränsas genom att brunnar 
sätts, vägbankar grävs och mark spolas etc. Låt oss illustrera kostnadsberäk
ningarna för bensinolyckor med hjälp av tabell 3.3, bensinolyckor i by vid järn
vägstransporter. Före tabell 3.3 redovisas kostnaderna för bensinolyckor i stad vid 
järnvägstransporter i figur 3.5. Beräkningsgången illustreras med by-fallet på



grand av att i by finns samtliga parametrar med som vi utnyttjar för att skatta 
farligtgodsolyckskostnadema vid bensintransporter; i stad är miljöparametrarna, 
exempelvis skador på mark, inte relevanta medan egendomsskador på byggnader 
inte finns med vid olyckor på landsbygden.

Kostnaderna för dödsfall, svårt och lindrigt skadade personer, godsförlust samt 
tidsförlust beräknas enligt samma principer som vid ammoniakolyckor. För att 
skatta kostnaderna för egendomsskador på byggnader måste vissa antaganden 
göras. Från delprojekt 3 har erhållits utbredningsareor för svåra och reparerbara 
byggnadsskador samt utbredningsarean där konsekvensen är att glasrutor i bygg
nader krossas i de fall explosion inträffat. Likaså har erhållits värden på utbred
ningsarean i de fall brand uppstått till följd av bensinutsläpp. I de fall där 
antändning ej skett har utbredningsareor erhållits för en given volym och på olika 
marktyper. Vi måste göra antaganden om brandareans fördelning över olika typer 
av byggnadsskador; svåra och reparerbara. Vi har gjort antagandet att vid brand 
innebär det svåra byggnadsskador i hälften av angiven utbredningsarea och 
reparerbara skador i hälften. Poängen med att dela upp egendomsskadoma i skilda 
kategorier är att kostnaderna att återupprätta byggnaderna beräknas olika beroende 
av hur svåra skadorna är; reparerbara skador innebär lägre kostnader än svåra 
byggnadsskador. Förutom att antaganden görs av utbredningsfördelningen på 
skilda svårighetsgrader av egendomsskadoma, görs antaganden om genomsnittlig 
bebyggelsestruktur i stad respektive i by, för att illustrera hur mycket egendoms
skador ett explosions- eller brandområde medför. Kostnaderna för byggnadsskador 
skattas med produktionspriser per bostadsyta (återställandekostnad) enligt 
kapitel 2. Antagandena om bebyggelsestrukturen i stad medför att på det totala 
skadeområdet finns byggnader upprättade på 25 procent av ytan och att 
byggnaderna i genomsnitt är 2 våningar höga. Detta innebär att egendomskost- 
nadema för byggnader beräknas som

skadeområdet (m2)*0,25 andel byggnader*2 våningar*produktionspriset per m^.

Förhållandena i by vilar på samma antaganden med tillägget att allting mulipliceras 
med 300/2 500, d v s  bebyggelsestrukturen antas vara linjärt beroende av 
befolkningstätheten. Dessutom antas i genomsnitt 1,5-våningshus i by.



Vidare behövs information om omfattningen av miljöskadeområden: skogsmark, 
jordbruksmark och sjö/vattendrag. I stad blir parametervärdena här 0, på landsbygd 
enligt den information som hämtats ur delprojekt 3 angående utsläppsutbredning, 
både vid antändning och där antändning ej skett. I by har miljöskadeområdena 
beräknats med utgångspunkt i befolkningstäthet. Ett utsläpp på landsbygd har 
multiplicerats med 2 200/2 500 invånare. På samma sätt som bebyggelsestruktur 
antas vara linjärt beroende av befolkningstätheten, antas miljöskadeområdena vara 
linjärt beroende av befolkningstäteten; by erhåller alltså 300/2 500 av "stadspara- 
metrama" och 2 200/25 00 av "landsbygdsparametrama". Kostnaden för fordons
skador uppstår endast då godset antänds, enligt definitionen på farligtgodsolycka i 
sammanfattningen. Vi antar vidare att fordonen i genomsnitt är till hälften 
avskrivna och att reparerbara fordonsskador uppstår i hälften av antändningsfallen 
(se kapitel 2).

Räddning, sanering och förlorad avkastning utgår från utbetalade försäkrings
premier (se kapitel 2) där ingen antändning skett. Kostnaden har gjorts rörlig i 
förhållande till utsläppsmängden. I de fall bensinen fattat eld och/eller exploderat 
har förlorad avkastning beräknats utifrån avkastningskrav enligt kapitel 2. Rädd
ningskårens och polisens akutinsats har här beräknats utifrån värden från RRV (se 
kapitel 2). Saneringskostnaden har i dessa fall antagits vara 0, eftersom bensin 
förångas vid brand (möjligen tillkommer rök- och gassugning och sanering av sot
skador i stadsmiljö, vi har emellertid inte någon möjlighet att skatta kostnaden för 
detta). Miljökostnaderna skattas genom betalningsviljan för att bevara marken i 
befintligt skick, enligt kapitel 2, och beror av utbredningen i skog, jorbruksmark 
och sjö/vattendrag. Fördelningen på markslag måste antagas, i fallen nedan har den 
antagits vara 40% skogsmark, 40% jordbruksmark och 20% sjö/vattendrag.



Storlek Antänd Väder Expl/ Storlek Antänd Väder Expl/
ning brand ning brand

BSKDB1/VCE stort ja neutralt explosion BMKDB1/PF medel ja neutralt brand
BSKDB1/PF stort ja neutralt brand BMKFB1/PF medel ja stabilt brand
BSKFB1/VCE stort ja stabilt explosion BLKDB1/PF litet ja neutralt brand
BSKFB1/PF stort .. i? stabilt brand BLKFB1/PF litet ja neutralt brand

Bensinolyckor i stad vid järnvägstransporter medför lägre kostnader än vad ammo
niak gör. Den högsta kostnaden, knappt 50 miljoner kronor vid stort utsläpp i 
neutralt väder med explosion som följd, motsvarar mindre än 1/6 av det scenario 
med högst kostnader för ammoniakolyckor vid järnvägstransporter. Skillnaden 
beror framförallt på att få individer dör, skadas svårt och lindrigt på grund av 
bensinutsläpp jämfört med ammoniak, även i de fall järnvägsvagnen exploderar 
eller fattar eld. Dödsfall sker exempelvis endast i två av de presenterade scena
rierna: i BSKDB1/PF och i BSKFB1/PF inträffar ett dödsfall. Skulle brand bryta ut 
i samband med explosion i det värsta konsekvensfallet, BSKDB1/VCE, skulle 
olyckskostnaden stiga till ca 60 miljoner kronor, d v s ca 1/5 av det värsta 
ammoniakscenariot. Vid små utsläpp, förväntas inga negativa hälsoeffekter alls 
uppstå till följd av bensinutsläpp. De scenarier som presenteras ovan: utsläpp i 
stad, innebär samtliga brand eller explosion. Vätskeutsläpp utan antändning medför 
i princip försumbara kostnader i stad och har därför inte medtagits i redovisningen.

Vilka kostnadskomponenter är då framträdande vid bensinolyckor? I de fyra första 
scenarierna, framgår att egendomsskador på byggnader utgör största delen i scena



riema där godset exploderat, BSKDB1/VCE och BSKFB1/VCE. Detta beror på att 
skadeområdet är betydligt större än vid de fall där "endast" brand blivit följden av 
bensinolyckan. I fallen där godset fattat eld men inte exploderat, BSKDB1/PF och 
BSKFB1/PF, är egendomskostnadema lägre, medan de negativa hälsoeffekterna är 
större med högre kostnader för riskvärdering, produktionsbortfall och sjukvård 
som följd.

Vid bensinolyckor är kostnaderna högre vid neutralt väder. Detta är intressant 
eftersom bilden delvis är annorlunda vid ammoniakolyckor, där kontinuerliga 
utsläpp medför högre kostnader i stabilt väder. Neutralt väder tycks å ena sidan 
späda ut ammoniak-gasmoln snabbare men å andra sidan sprida eld och 
explosionsskador till större områden.

I tabell 3.3 och i figur 3.6 redovisas bensinolyckor i by. Här tillkommer tre scena
rier: stort, medelstort och litet utsläpp utan antändning. Dessa scenarier blir intres
santa eftersom kostnader för räddning, sanering och förlorad avkastning samt miljö 
tillkommer. I de allra flesta olycksscenariema i by vid järnvägstransporter innebär 
bensinutsläpp inte några negativa hälsoeffekter. Undantag är de tre första scena
rierna (stora utsläpp), där en person skadas lindrigt.

Tabell 3.3 Bensinolyckor i by (300 invånare/km^) vid järnvägstransporter.

Konsekvensfall BSKDLl/VCE BSKDL.lA’F BSKFLl/VCE BSKFLI/IT BMKDL.1/PF BMKFLI/PF BLKDLl/PF BUCFL1A»F BSKLl BMKLI BLJCLI
Dödsfall 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Svårt skadade 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Lätt skadade 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
m2 svåra byggnads sk. stad
m2 svåra byggnadssk. by 3630 831 2289 831 101 57 25 14
m2 repar erbara byggnadssk. stad
m2 repar erbara byggnadssk. by 6836 831 4578 831 101 57 25 14
m2 glasrutor krossas stad
m2 glasrutor krossas by 65120 40359
m2 skogsmark 585 585 585 585 71 40 18 10 477 28 2
m2 jordbruksmark 585 585 585 585 71 40 18 10 477 28 2
m2 sjö/vattendrag 292 292 292 292 35 20 9 5 239 14 1
m3 gods 52 52 52 52 3 3 0 2 6 9 0,269 52 3 0,269

Sluten vård 0kr 0kr 0kr 0kr 0kr 0kr 0kr 0kr 0kr 0kr 0kr
Öppen vård 3 072 kr 3 072 kr 3072k r 0kr °k r 0kr 0kr 0kr 0kr 0kr 0kr
Sjukvårdstran sporter 1 854 kr 1 854 kr 1 854 kr 0kr 0kr 0kr 0kr 0kr 0kr 0 kr 0kr
Produktion sbortfall 12000 kr 12000 kr 12000 kr 0kr 0kr 0kr 0kr 0kr 0kr 0kr 0kr
Riskvärdering 45 000 kr 45 000 kr 45 000 kr 0kr 0kr 0kr 0kr 0kr 0kr 0kr 0kr
Egendom: Byggnader 3 894912 kr 470 894 la 2 493 269 kr 470 894 kr 56984 kr 32036 kr 14175 kr 7 938 kr 0kr 0kr 0kr
Egendom: Fordon 192 000 kr r n  000 kr 192 000 kr 192 000 kr 192 000 kr 192 000 kr 192 000 kr 192 000 kr 0kr 0kr 0kr
Egendom: Gods 156 000 kr 156 000 kr 156 000 kr 156 000 kr 9 000 kr 9 0 0 0  kr 807 kr 807 kr 156 000 kr 9 000 kr 807 kr
Räddning, sanering & förlorad 
avkastning 17274 kr 17274 kr 17274 kr 17274 kr 14 396 kr 14223 kr 14099 kr 14055 kr 879 360 kr 50732 kr 4 549 kr
Miljö 2 368 kr 236 8 k r 2 368 kr 2 368k r 287 kr 161 kr 71kr 40 kr 1933 kr 112 kr 10 kr
Tidsförluster 17000 kr 17000 kr 17 000 kr 17000 kr 17000 kr 17 000 kr 17 000 kr 17 000 kr 17000 kr 17000 kr 17 000 kr
Total kostnad 4 34 1 480 kr 917 462kr 2 939 837 kr 855 536 kr 289 666 kr 264 419 kr 238 152 kr 231 840 kr 1 05 4 293 kr 76 844 kr 22 366 kr



Storlek Antänd Väder Expl/ Storlek Antänd Väder Expl/
ning brand ning brand

BSKDL1/VCE stort ja neutralt expl. BLKDL1/PF litet ja neutralt brand
BSKDL1/PF stort ja neutralt brand BLKFL1/PF litet ja neutralt brand
BSKFL1/VCE stort ja stabilt expl. BSKL1 stort nej stabilt vätskeutsläp

BSKFL1/PF stort ja stabilt brand BMKL1 medel nej stabilt
P
vätskeutsläp

BMKDL1/PF medel ja neutralt brand BLKL1 litet nej neutralt P
BMKFL1/PF medel ja stabilt brand vätskeutsläp

P

Man kan till en början konstatera att kostnaderna är betydligt lägre än för olycks- 
scenariema i stad. Det scenario i by som har högst kostnader, BSKDL1/VCE, mot
svarar mindre än 1/10 av det stadsscenario som har högst kostnader. Detta beror 
framförallt på två förhållanden. De negativa hälsoeffekterna är obetydliga på grund 
av den glesa befolkningstätheten och att bebyggelsestrukturen antas variera med 
skillnaden i befolkningstäthet mellan stad och by. Egendomskostnader för byggna
der är dominerande vid stora utsläpp. Egendomskostnader för förlorat gods utgör i 
byfallen en relativt större andel av totalkostnaderna. Detta beror på att utsläpps
mängden är densamma oavsett var utsläppet sker. Det tredje mest kostsamma 
fallet, BSKL1, är intressant eftersom godset ej antänts. I detta fall blir kostnaden 
för räddning, sanering och förlorad avkastning den totalt dominerande. Brunnar 
skall sättas, mark spolas, bankar grävas och liknande för att förhindra spridning till 
exempelvis grundvattnet. Dessa räddnings- och saneringsåtgärder är besvärligare 
och mer resurskrävande "i naturen" än i stad. Ännu tydligare blir detta förhållande



vid olycksscenarier i landsbygd (se figur 3.7). Om godset exploderar eller brinner, 
begränsas framförallt saneringsarbetet. De kostnadskomponenter som dominerar i 
de fall där godset exploderar och/eller brinner är egendomsskador på fordon och 
gods. Kostnaden för fordonet beräknas på samma sätt oavsett utsläppsmängd. I 
fallen utan antändning försvinner egendomskostnaden för fordon: fordonet förstörs 
ju inte på grund av vilket gods som finns i tanken. Kostnaderna för räddning, 
sanering och förlorad avkastning blir däremot stora. Ett stort utsläpp utan antänd
ning är det fall som har klart högst kostnader om olyckan sker på landsbygd. Några 
negativa hälsoeffekter inträffar inte, varför kostnader för riskvärdering, produk
tionsbortfall och sjukvård är 0.

Figur 3.7 Bensinolyckor i landsbygd (3-10 invånare/km^) vid 
j ämvägstransporter.

Storlek Antänd Väder Expl/ Storlek Antänd Väder Expl/
ning brand ning brand

BSKDL1/VCE stort ja neutralt expl. BLKDL1/PF litet ja neutralt brand
BSKDL1/PF stort ja neutralt brand BLKFL1/PF litet ja neutralt brand
BSKFL1/VCE stort ja stabilt expl. BSKL1 stort nej stabilt vätskeutsläp

BSKFL1/PF stort ja stabilt brand BMKL1 medel nej stabilt
P
vätskeutsläp

BMKDL1/PF medel ja neutralt brand BLKL1 litet nej neutralt P
BMKFL1/PF medel ja stabilt brand vätskeutsläp

P

I figur 3.8-3.10 redovisas motsvarande uppgifter som ovan, fast för tankbils
transporter. Resultaten är nästan identiska för tankbilstransporter (här redovisas



tankbil med släp) och järnvägstransporter. I två avseenden skiljer sig resultatet 
dock. Generellt så ligger jämvägsscenariema något högre vad gäller totalkost
naderna för respektive falls förutsättningar. Undantagen blir en del fall på lands
bygden vilket hänger samman med den andra egenskapen som skiljer jämvägs
olyckor från tankbilsolyckor kostnadsmässigt, nämligen att egendomskostnadema 
för fordon är högre för tankbilsolyckor. Detta framgår tydligt i figur 3.10.

Figur 3.8 Bensinolyckor i stad (2500 invånare/km^) vid tankbilstransporter.

Storlek Antänd Väder Expl/ Storlek Antänd Väder Expl/
ning brand ning brand

BSKDB2/VCE stort j a neutralt explosion BMKDB2/PF medel ja neutralt brand
BSKDB2/PF stort ja neutralt brand BMKFB2/PF medel ja stabilt brand
BSKFB2/VCE stort ja stabilt explosion BLKDB2/PF litet ja neutralt brand
BSKFB2/PF stort ia stabilt brand BLKFB2/PF litet . ja neutralt brand



Figur 3.9 Bensinolyckor i by (300 invånare/km^) vid tankbilstransporter.
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Figur 3.10 Bensinolyckor i landsbygd (3-10 invånare/km^) vid tankbilstransporter.
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3.3 Jämförelse ammoniak -  bensin

Ammoniak och bensin är två godsslag som skiljer sig mycket ifråga om konse
kvenser. I detta kapitel har ett flertal olika olycksscenarier givet olycka 
- p(olycka)=l - och givet olika miljöer - stad, by och landsbygd - kostnads
beräknats. Hänsyn till sannolikheten att de olika scenarierna skall inträffa givet 
olycka har ej beaktats. Ammoniak är giftigt men explosion eller brand uppstår inte. 
De negativa hälsoeffekterna uttryckt i antal dödsfall, svårt skadade och lindrigt 
skadade påverkar kostnadsstrukturen: riskvärdering är den dominerande enskilda 
kostnadskomponenten, följt av produktionsbortfall och sjukvård. Olyckskostnaden 
har ett starkt samband med befolkningstätheten, på landsbygd blir exempelvis 
konsekvenserna och kostnaderna i det närmaste obefintliga.

Bensinolyckor är mer komplicerade att kostnadsberäkna. En mängd olika paramet
rar som inte är relevanta vid ammoniakolyckor måste bestämmas, exempelvis ut
bredning av explosion, brand och vätskeutsläpp, bebyggelsestruktur samt olika 
marktyper. Kostnaderna är betydligt lägre än vid ammoniakutsläpp i stad och i by 
men högre i landsbygd. Det beror på att de negativa hälsoeffekterna är små i 
jämförelse med de vid ammoniak och att saneringsarbetet blir betydande på 
landsbygd. I stad är egendomsskador på byggnader och riskvärdering de enskilt 
största kostnadsposterna om godset antänds, medan räddning, sanering och förlorad 
avkastning, egendomsskador på fordon och godsförlust är störst vid olycka på 
landsbygd.

Hittills har inte sannolikheten för de redovisade scenarierna beaktats, syftet har 
varit att belysa hur stora kostnaderna är, hur totalkostnaderna fördelar sig på olika 
kostnadskomponenter samt hur kostnaderna varierar vid olika möjliga scenarier. Vi 
har redovisat hur det kan se ut om det vill sig riktigt illa, exempelvis ett stort 
momentant utsläpp av ammoniak i en stad. I nästa kapitel kommer sannolikheten 
för skilda möjliga utfall, scenarier att införas i kostnadsberäkningarna. Därmed för
väntas kunna ges svar på hur de genomsnittliga kostnaderna ser ut, förfarande givet 
att olycka har inträffat.



4. GENOMSNITTLIG KOSTNAD PER FARLIGTGODS
OLYCKA I OLIKA MILJÖER

Beräkningarna baseras på underlag framtaget i delprojekt 3, där genomsnittliga 
konsekvensutfall, eller scenarier tagits fram. De värsta scenarierna enligt kapitel 3 
är exempelvis mycket sällan förekommande. De genomsnittliga konsekvenserna 
och därmed kostnaderna blir därför betydligt lägre.

4.1 Ammoniak

I tabell 4.1 redovisas genomsnittliga konsekvensutfall och genomsnittliga kost
nader per farligtgodsolycka för järnvägstransport och tankbilstransport i stad och i 
by. Givet att en farligtgodsolycka inträffar i en stad vid järnvägstransport är 
olyckskostnaden i genomsnitt ca 9,9 miljoner kronor. Det värsta scenariot i 
kapitel 3 som kostade ca 315 miljoner kronor med 22 dödsfall osv ,  förväntas då 
inträffa med en mycket liten sannolikhet men är ett av flera möjliga konsekvens
fall. I genomsnitt dör 0,35 personer, 1,23 skadas svårt och 45 skadas lätt vid en 
farligtgodsolycka avseende järnvägstransporter. Kostnadsberäkningarna genomförs 
på samma sätt som i kapitel 3, förutom att vi här också multiplicerar de uppskat
tade konsekvensutfallen för de olika scenarierna med sannolikheten för att respek
tive scenario skall inträffa.

Tankbilsolyckoma kostar i genomsnitt 8 procent mindre i stad respektive 21 
procent mindre i by än jämvägsolyckor. Det beror på att godsmängden i regel är 
mindre i tankbilar. Skillnader i godsmängd påverkar särskilt olyckskonsekvensema 
vid stora momentana utsläpp.



Tabell 4.1 Genomsnittlig kostnad per farligtgodsolycka i olika miljöer. 
Ammoniak.

Konsekvensfall Järnv-stad Järnv-by Tankbil-stad Tankbil-by
Dödsfall 0,35 0,1 0,32 0,05
Svårt skadade 1,23 0,43 1,04 0,36
Lätt skadade 45 22 45 22
ton gods 7 7 7 7

Sluten vård 402 136 kr 137 007 kr 343 867 kr 109 308 kr
Öppen vård 189 268 kr 85 423 kr 181 386 lo 82 519 kr
Sjukvårdstran sporter 86 539 kr 41 838 kr se 098 kr 41 611 kr
Produktionsbortfall 1 099 740 kr 441 840 kr 1 032 480 kr 385 980 kr
Riskvärdering 8 089 000 kr 2 864 000 kr 7 417 000 kr 2 188 000 kr
Räddning, sanering & förlorad avkastning 14 400 kr 35 520 kr 14 400 kr 35 520 kr
Tidsförluster 17 000 kr 17 000 kr 17 000 kr 17 000 kr
Total kostnad 9 898 082 kr 3 622 628 kr 9 092 231 kr 2 859 938 kr

Resultatens känslighet för hur stort riskvärdet är vid "stora olyckor" - stora 
momentana utsläpp - är inte lika påtagligt här som i kapitel 3, där skilda olyckssce
narier kostnadsberäknades. Tillämpas ett dubbelt så högt riskvärde vid stora 
momentana utsläpp i stadsmiljö - de enda "katastroflika" olycksfallen - blir de 
genomsnittliga olyckskostnadema 11 377tkr vid järnvägstransporter respektive 
10 186 tkr vid tankbilstransporter. Dessa belopp innebär 15 respektive 12 procents 
högre genomsnittlig olyckskostnad i stadsmiljö.

4.2 Bensin

Genomsnittskonsekvensema och genomsnittskostnaderna vid en bensinolycka 
redovisas i tabell 4.2. Det är intressant att konstatera att en farligtgodsolycka i 
samtliga miljöer i genomsnitt kostar ungefär lika mycket/litet. Det är nämligen så 
att sannolikheten för antändning är så liten som 0,0265 när bensin läcker ut 
(Helmersson, 1994). Det innebär att de värsta fallen, stora utsläpp med antändning 
som följd i stad, i liten grad bidrar till genomsnittet. Omvänt är saneringskostnaden 
i by och på landsbygd stor eftersom sannolikheten för vätskeutsläpp är stor, 
(1-0,0265), vilket naturligtvis påverkar genomsnittskostnaden. Totalkostnadens 
fördelning på kostnadskomponenter skiljer sig dock mellan de olika miljöerna. I 
stad är det egendomsskador på byggnader, riskvärdering och räddning, sanering



och förlorad avkastning som dominerar medan det i by och på landsbygd nästan 
helt är räddning, sanering och förlorad avkastning som påverkar totalkostnaderna.

För att skatta de genomsnittliga skadeområdenas storlek utgår vi från tre uppgifter 
från delprojekt 3: genomsnittlig brand- och explosionsutbredning, sannolikheten 
för bensinutsläpp utan antändning samt beräkningsmodell av skador på olika 
markslag. Vidare krävs antaganden om fördelningen på olika markslag, här har 
liksom i kapitel 3 antagits 40% skogsmark, 40% jordbruksmark och 20% 
sjö/vattendrag.

Tabell 4.2 Genomsnittlig kostnad per farligtgodsolycka i olika miljöer. Bensin.

Konsekvensfall Järnv-stad Järnv-by Järnv-land Tankbil 
med släp

stad

Tankbil 
med släp-by

Tankbil med 
släp-land

Dödsfall 0,03 0 0 0,02 0 0
Svårt skadade 0,08 0 0 0,03 0 0
Lätt skadade 0,18 0,03 0 0,07 0,01 0
m2 svåra byggnadsskador 32 4 11 1
m2 repererbara byggnadsskador 34 4 12 1
m2 glasrutor krossas 23 3 10 1
m2 skogsmark 472 537 345 395
m2 jordbruksmark 472 537 345 395
m2 sjö 236 268 173 197
m3 gods 20 20 20 20 20 20

Sluten vård 27 313 kr 0kr 0kr 11 642 kr 0kr 0kr
Öppen vård 3 872 kr 92 kr 0kr 1460 kr 31kr 0kr
Sjukv årds transporter 548 kr 56 kr 0kr 225 kr 19 kr 0kr
Produktionsbortfall 44 340 kr 360 kr 0kr 23 640 kr 120 kr 0kr
Riskvärdering 482 100 kr 1 350 kr 0kr 277 150 kr 450 kr 0kr
Egendom: Byggnader 211 659 kr 25 399 kr 0kr 76 169 kr 9 140 kr 0kr
Egendom: Mark pga olycka 99 kr 4 234 kr 4 810 kr 73 kr 3 094 kr 4 294 kr
Egendom: Fordon 13 356 kr 13 356 kr 13 356 kr 13 356 kr 13 356 kr 13 356 kr
Egendom: Gods 59 270 kr 59 270 kr 59 270 kr 59 270 kr 59 270 kr 59 270 kr
Räddning, sanering & förlorad avkastning 288 000 kr 879 360 kr 960 000 kr 288 000 kr 879 360 kr 960 000 kr
Miljö 0kr 1913 kr 2 174 kr 0kr 1 398 kr 1 598 kr
Tidsförluster 17000 kr 17 000 kr 17000 kr 17000 kr 17000 kr 17000 kr
Total kostnad 1 147 556 kr 1 002 391 kr 1056 610 kr 767 985 kr 983 238 kr 1 055 519 kr

Eftersom kostnaderna för räddning, sanering och förlorad avkastning är svåra att 
skatta (se kapitel 2) redovisas genomsnittskostnaderna med några skilda förutsätt
ningar i figur 4.1 för att se hur känsligt resultatet är för nivån på kostnaden för 
komponenten räddning, sanering och förlorad avkastning. Dels redovisas de 
genomsnittliga olyckskostnadema med det ursprungliga värdet på komponenten 
räddning, sanering och förlorad avkastning, d v s  enligt beräkningarna i tabell 4.2, 
dels redovisas de genomsnittliga olyckskostnadema där värdet på denna kompo-



nent multiplicerats med 2 och dels redovisas de genomsnittliga olyckskostnadema 
exklusive denna komponent.

Figur 4.1 Genomsnittliga olyckskostnader i olika miljöer med skilda värden på 
kostnaden för räddning, sanering och förlorad avkastning.
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Som framgår av figur 4.1 är resultatet känsligt för vilket värde som åsätts räddning, 
sanering och förlorad avkastning. Om kostnaden för denna komponent under
skattas i de ursprungliga beräkningarna (tabell 4.2), innebär det att genomsnitts
kostnaderna för farligtgodsolycka på landsbygd och i by underskattas relativt 
genomsnittskostnaden för farligtgodsolycka i stadsmiljö, medan det omvända för
hållandet gäller om kostnaden för räddning, sanering och förlorad avkastning över
skattas i de ursprungliga beräkningarna. De genomsnittliga olyckskostnadema i 
stadsmiljö varierar inte lika mycket som olyckskostnadema i andra miljöer, 
beroende på att personskaderelaterade kostnader utgör en större andel av total
kostnaden.



4.3 Jämförelse ammoniak -  bensin

Vi konstaterar att ammoniakolyckor i genomsnitt är värre och ger högre kostnader 
i såväl stad som by, medan bensinolyckor är värre på landsbygd. Resultaten i detta 
kapitel ger en delvis annan och kompletterande bild av vad farligtgodsolyckor 
kostar. Framförallt är de genomsnittliga kostnaderna betydligt lägre än de i 
kapitel 3 presenterade värsta fallen, det beror på att de värsta fallen är mycket 
osannolika. Beräkningarna av olyckskostnadema vid bensintransporter är intres
santa eftersom den låga sannolikheten för antändning vid utsläpp gör att de genom- 
snitdiga olyckskostnadema är ungefär lika stora oavsett om olyckan sker i stad 
eller på landsbygd. Det beror på att räddning, sanering och förlorad avkastning får 
en relativt stor andel av kostnaderna, jämfört med egendomsskador på byggnader 
och riskvärdering.



5. FÖRVÄNTAD KOSTNAD FÖR FARLIGTGODS
OLYCKOR: FALLSTUDIER

5.1 Förväntad kostnad per sträcka och fordonskilometer för 
transport av ammoniak och bensin

Kostnader för farligtgodsolyckor beror inte enbart på typ av gods och val av färd
medel. De är också beroende av transportvolymema på skilda sträckor av varie
rande standard. För att belysa dessa samband har ett hypotetiskt landsvägs- och 
jämvägssystem byggts upp där förhållandena varierar vad gäller intressanta fakto
rer såsom transportvolym, väg- och banstandard, befolkningstäthet, geografiska 
förhållanden etc. Det innebär att vi i detta kapitel utnyttjar resultaten från delstudie 
1 och 2 (Fredén, 1994; Nilsson, 1994) där sannolikheten för farligtgodsolycka 
skattats.

I bilaga A återfinns en karta över den fiktiva fallstudien. Väg- och 
jämvägssystemet består av 21 vägsträckor samt fyra järnvägssträckor. Tillämp
ningen av modellen för kostnadsberäkning kommer att ske på två sätt. Först 
kommer, för vägsträckoma, de förväntade olyckskostnadema för representativa 
årliga transportflöden att skattas (avsnitt 5.1.1-5.1.2). Därefter kommer väg- och 
jämvägssystemet att användas för att skatta kostnader för givna godsmängder vid 
några alternativa transportvägar i det fiktiva systemet (avsnitt 5.1.3). De förväntade 
olyckskostnadema utifrån representativa årliga transportflöden kommer att beräk
nas på de 21 vägsträckoma för ammoniak respektive bensin. I delprojekt 2 
återfinns information om varje delsträcka, exempelvis det årliga trafikarbetet med 
tunga fordon för farligt gods uttryckt i fordonskilometer och antalet farligtgods
olyckor per år. Antaganden om trafikarbetet är baserat på en svensk trafikmätning 
(VTI, 1992) och trafikflödena med farligt gods kan därför antas ge en relevant bild 
av verkligheten på en typisk transportsträcka i Sverige under ett år. I trafik
mätningen uppmättes bensintransportflödet till 30 procent av alla farligtgodstrans- 
porter på landsväg. Vidare avsåg 30 procent transporter av eldningsolja, 30 procent 
farligt styckegods medan resterande 10 procent avsåg annat farligt gods. Ammo
niaktransporter sker dock i mycket ringa utsträckning på landsväg.



5.1.1 Transport av ammoniak på väg

I tabell 5.1 redovisas olyckskostnadema för ammoniaktransporter på de 21 väg- 
sträckoma. I tabellen återfinns uppgifter om vilken vägsträcka som avses, väg
sträckans längd, det årliga trafikarbetet för ammoniak samt förväntat antal farligt
godsolyckor med ammoniak. En total årlig olyckskostnad per vägsträcka redovisas 
liksom kostnaden per kilometer samt kostnaden i förhållande till trafikarbetet; 
kostnad per 10 fordonskilometer. Kostnadsberäkningarna har utförts på samma sätt 
som i kapitel 3 och 4. Kostnaderna har sedan multiplicerats med förväntat antal 
olyckor per år. De kostnader som redovisas i tabell 5.1 utgör därför de förväntade 
årliga olyckskostnadema på respektive vägsträcka. I figur 5.1 redovisas totalkost
nadernas fördelning på de skilda kostnadskomponentema i förhållande till trafik
arbetet.

Tabell 5.1 Ammoniaktransporter med tankbil på de 21 vägträckoma.

Vägsträcka 1
TP Kvarstad- 
TP Faggorna, 

E5

2
Kallort- 

Kvarstad, RV1C

3
Kallort- 

Krokvik, LV39S

4
Krokvik* 

Faggorna, RV6

5
Kvarstad-Nöden- 
Krokvlk, LV 499

6
Söder-Krokvlk,

Hamnvägen

7
Faggorna, ES

Längd (km) 60 55 50 70 95 7 10
Trafikarbete/år, fordonskm 2.10E+05 5,06E+04 l,32E+04 7,67E+04 4,16E+04 1,56E+04 2/74E+04
Antal olyckor per år 4,07E-04 1 »93E-04 6,00E-05 2,20E-04 2,40E-04 1,00E-04 6,67E-05
Total kostnad 842 kr 149 kr 28 kr 210 kr S i l  93 kr 521kr
Kostnad per km och år 14 kr 3 kr 1kr 3kr lier 13 kr 52 kr
Kostnad per 10 fordonskm 0,04 kr 0,03 kr 0,02 kr 0,03 kr 0,01 kr 0,06 kr 049 kr

Vägsträcka 8
Faggorna, RV6

9
Faggorna, 
Vatten g.

1 0
Faggorna,
Järnvägsg.

1 1
Kvarstad, E5

1 2
Kvarstad, RV10

13
Kvarstad, LV  

499

14
Kvarstad,

Krlngvägen

Längd (km) 7,5 20 10 10 15 5 15
Trafikarbete/år, fordonskm 1,23E404 l,10E+04 l,32E+03 2,19E+04 7,88E+03 6,66E+02 7,88E+03
Antal olyckor per år 7,33E-05 1,27E-04 2,00E-05 5,33E-05 l,13E-04 6,67E-06 7,33E-05
Total kostnad 714 kr 989 kr 195 kr 484 kr 1 104 kr 60 kr 714 kr
Kostnad per km och år 95 kr 49 kr 19 kr 48 kr 74 kr 12 kr 48 kr
Kostnad per 10 fordonskm 0,58 kr 0,90 kr 1,48 kr 0^22 kr M 0 kr 0̂ >1 kr 0^1 kr

Vägsträcka 15
Kallort, RV10

16
Kallort, LV399

17
Krokvlk, RV6

18
Krokvlk, LV399

19
Krokvlk, LV499

20
Krokvlk,

Hamnvägen

21
Nöden, LV 499

Längd (km) 5 3 10 4 3 7,5 4
Trafikarbete/år, fordonskm l,75E+03 9,90E+02 l,31E+04 2,64E+03 l,32E+03 l,65E+04 2,66E+03
Antal olyckor per år 2,67E-05 1,33E-05 1,27E-04 4,00E-05 2,00E-05 2,33E-04 2,67E-05
Total kostnad 195 kr 86 kr 1 552 kr 390 kr 195 kr 1 823 kr 98 kr
Kostnad per km och år 39 kr 29 kr 155 kr 97 kr 65 kr 243 kr 24 kr
Kostnad per 10 fordonskm 141 kr 0^7 kr 148 kr 1̂ 48 kr ly48 kr 140 kr 0^7 kr



Figur 5.1 Ammoniaktransporter med tankbil på de 21 vägträckoma. Kostnad per 
10 fordonskilometer.
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Det visar sig att olyckskostnadema inte längre är särskilt höga, när hänsyn tas till 
trafikarbete och sannolikheten för att olycka skall inträffa (givet de antaganden om 
trafikarbete som gjorts). Från att ammoniaktransporter i kapitel 3 och 4 framstått 
som mycket kostnadskrävande vad gäller olyckor, har en annan bild givits här, där 
det visar sig att nivån på sannolikheten för olycka har reducerat olyckskostnadema 
rejält, beräknade som genomsnitt under ett år. Den högsta årliga totala kostnaden, 
1 823 kronor, erhålls på vägsträcka 20, Hamnvägen i Krokvik. Samma vägsträcka 
har den högsta kostnaden per kilometer. Förklaringen är att här antas stora 
mängder ammoniak transporteras. Däremot är det fem vägsträckor som har högre 
kostnad än vägsträcka 20 när kostnaden beräknas per 10 fordonskilometer ammo- 
niaktransport. Största olyckskostnaden per 10 fordonskilometer -1,48 kronor _ 
återfinns i Krokvik samhälle på sträcka 18 och 19 samt på Järnvägsgatan i 
Faggorna (sträcka 10). Den genomsnittliga kostnaden per 10 fordonskilometer är 
0,20 kronor vid ammoniaktransporter i hela vägsystemet.

Vägsträcka 1-6 motsvarar landsbygdssträckor och 7-21 utgör stadssträckor. Vi kan 
notera att de förväntade olyckskostnadema skiljer sig mycket mellan olika miljöer; 
olyckskostnadema är ju avhängigt befolkningstätheten. Fördelningen av totalkost
naderna per 10 fordonskilometer innebär inte några överraskningar. Riskvärdering 
är den största kostnadskomponenten följt av produktionsbortfall. Vid tillämpning 
av dubbelt riskvärde för stora momentana utsläpp - de mest ”katastroflika" olycks



fallen - sker inga större förändringar av resultaten. Det beror på att dessa händelse
utfall är så osannolika att resultatet påverkas mycket lite.

5.1.2 Transport av bensin på väg

Motsvarande beräkningar vid bensintransporter redovisas i tabell 5.2 och i figur 5.2 
för de olika sträckorna. Bensintransportema medför genomgående högre årliga 
kostnader än ammoniaktransporter. Det beror framförallt på att vi antagit större 
transportmängder bensin än ammoniak. Studerar vi den förväntade olyckskost
naden per kilometer bensintransport finner vi dock att den förväntade genom
snittliga olyckskostnaden i hela systemet är 1,15 kronor per 10 fordonskilometer. 
Detta är väsentligt högre än för ammoniaktransporter. Förklaringen till att bensin
transportema medför högre kostnader beror på att ammoniak transporteras i 
trycktankar, vilket reducerar sannolikheten för farligtgodsolycka relativt bensin
transporter. Vi kan också notera att kostnaderna per fordonskilometer bensin
transport inte varierar speciellt mycket mellan olika miljöer. Detta beror på att 
person- och egendomskadoma är relativt små. Räddning, sanering och förlorad 
avkastning dominerar kostnadsstrukturen. Därför blir resultatet känsligt för kostna
derna för räddning, sanering och förlorad avkastning. Tillämpas en dubbelt så hög 
kostnad för denna komponent, ökar de förväntade olyckskostnadema per 
10 fordonskilometer med nästan 70 procent. Ju mer kostnaderna för räddning, 
sanering och förlorad avkastning är överskattade i de ursprungliga beräkningarna, 
desto högre blir de förväntade olyckskostnadema på stadssträckor i förhållande till 
landsbygdssträckor. Om däremot kostnaderna för räddning, sanering och förlorad 
avkastning är underskattade, kommer de förväntade olyckskostnadema per 10 for
donskilometer på landsbygdssträckor att öka i förhållande till stadssträckor.



Tabell 5.2 Bensintransporter med tankbil på de 21 vägträckoma.
Vägsträcka 1

TP
Kvarstad-

TP
Faggorna,

E5

2
Kallort-

Kvarstad,
RV10

3
Kallort-
Krokvik,
LV399

4
Krokvik-

Faggorna,
RV6

5
Kvarstad- 

Nöden- 
Krokvik, LV 

499

6
Söder-

Krokvik,
Hamnvägen

7
Faggorna, E5

Längd (km) 60 55 50 70 95 7 10
Trafikarbete/år, fordonskm l,05E+06 2,53E+05 6,58E+04 3,83E+05 2,08E+05 7,80E+04 l,37E+05
Antal olyckor per år 6,10E-02 2,90E-02 9,00E-03 3,30E-02 3,60E-02 l,50E-02 1,00E-02
Total kostnad 79 825 kr 34 148 kr 10 086 kr 40 149 kr 38 722 kr 8 374 kr 5 609 kr
Kostnad per km och år 1 330 kr 621kr 202 kr 574 kr 408 kr 1 196 kr 561kr
Kosta ad per 10 fordonskm 0,76 kr 1,35 kr 1,53 kr 1,05 kr 1,86 kr 1,07 kr 0,41 kr

Vägsträcka 8
Faggorna,

RV6

9
Faggorna,
Vatteng.

10
Faggorna,
Järnvägsg.

11
Kvarstad, E5

12
Kvarstad,

RV10

13
Kvarstad, LV 

499

14
Kvarstad,

Kringvägen

Längd (km) 7,5 20 10 10 15 5 15
Trafikarbete/år, fordonskm 6,17E+04 5,48E+04 6,60E+03 l,10E+05 3,94E+04 3,33E+03 3,94E+04
Antal olyckor per år U0E-02 1,90E-02 3,00E-03 8,00E-03 l,70E-02 l,00E-03 l,10E-02
Total kostnad 6 587 kr 11 365 lo  1 796 kr 3 746 kr 10 179 kr 599 kr 6 648 kr
Kostnad per km och år 878 kr s e s  kr 180 kr 375 kr 679 kr 120 kr 443 kr
Kostnad per 10 fordonskm 1,07 kr 2,08 kr 2,72 kr 0,34 kr 2,58 kr 1,80 kr 1,69 kr

Vägsträcka 15
Kallort,
RV10

16
Kallort,
LV399

17
Krokvik,

RV6

18
Krokvik,
LV399

19
Krokvik,
LV499

20
Krokvik, 

Hamn vägen

21
Nöden, LV 

499

Längd (km) 5 3 10 4 3 7,5 4
Trafikarbete/år, fordonskm 8,76E+03 4,95E+03 6,57E+04 l,32E+04 6,60E+03 8,25E+04 l,33E+04
Antal olyckor per år 4,00E-03 2,00E-03 1,90E-02 6,00E-03 3,00E-03 3,50E-02 4,00E-03
Total kostnad 1 637 kr 1 059 kr 20 925 kr 3 593 kr 1 796 kr 20 936 kr 1 540 kr
Kostnad per km och år 327 kr 353 kr 2 092 kr 898 kr 599 kr 2 791kr 385 kr
Kostnad per 10 fordonskm 1,87 kr 2,14 kr 3,18 kr 2,72 kr 2,72 kr 2,54 kr 1,16 kr

Figur 5.2 Bensintransporter med tankbil på de 21 vägträckoma. Kostnad per 10 
fordonskilometer.

Ea Tidsförluster 

iä  Miljö

l§§ Räddning, sanering & förlorad 
avkastning

QB Egendom: Gods

§  Egendom: Fordon

G  Egendom: Byggnader

G  Riskvärdering

G  Produktionsbortfall

G  Sjukvårdstransporter

Q  Öppenvård

■  Sluten vård

Vägsträcka



5.1.3 Vägvalets och färdmedelsvalets betydelse i fallstudien

Utifrån förutsättningarna i fallstudien avseende tankbilstransporter, blir slutsatserna 
att det ur kostnadssynpunkt inte spelar så stor roll om man kör bensin på landsbygd 
eller i stad. Ammoniaktransporter däremot, medför mycket värre konsekvenser och 
högre kostnader i stad än på landsbygd. Genom att studera förväntade olyckskost
nader på delsträckor enligt ovan, kan åtgärder inriktas mot de delsträckor med 
högst kostnader.

I fallstudien kan också illustreras förväntade olyckskostnader vid olika vägval, där 
en given transportmängd per år, 100 000 ton bensin respektive 10 000 ton ammo
niak, skall transporteras mellan Ytterskär och Kvarstad depå. För att kunna utföra 
beräkningarna måste en relativ olyckssannolikhet på respektive delsträcka beräk
nas, varefter kostnaderna kan beräknas enligt samma principer som tidigare. Beräk
ningarna har utförts för två transportalternativ vid järnvägstransport och två alter
nativ vid tankbilstransport för bensin samt två alternativ med båda transportslagen 
för ammoniak.

I tabell 5.3 redovisas de förväntade årliga farligtgodsolyckskostnadema vid bensin
transporter enligt transportalternativ 1 vid tankbilstransport; all bensin transporte
ras via Faggorna. Totalt förväntas alternativ 1 med tankbil innebära en årlig farligt- 
godsolyckskostnad på 79,1 tkr. I tabellen redovisas även kostnaden per 10 tonkilo
meter. Enligt alternativ 2 med tankbil (se tabell 5.4), där hälften av godset 
transporteras via Kallort och hälften via Nöden, förväntas kostnaden uppgå till
103.4 tkr. De båda jämvägsaltemativen förväntas i fallstudien medföra högre totala 
kostnader, 16,4 respektive 20,9 tkr (se tabell 5.5 och 5.6). Vägvalet kan medföra 
reduktioner i farligtgodsolyckskostnader men samtidigt tillkommer fordonskost- 
nader vid tankbilstransporter för varje extra kilometer som ett alternativt vägval 
medför. Fordonskostnadema består av kostnader för bränsleförbrukning, däck
slitage, smörjolja, underhåll och reparation, kapital samt godskostnad. Fordons- 
kostnaden uppgår till mellan 3,72 och 4,66 kronor per lastbilskilometer beroende 
på siktklass på belagd väg med medelhastigheten 80 km/h enligt Vägverket (1986) 
i 1993 års priser.



Vägsträcka 6 20 17 4 1 14
Söder-
Krokvik,
Hamnvägen

Krokvik,
Hamnvägen

Krokvik,
RV6

Krokvik-
Faggorna,
RV6

TP
Kvarstad-TP
Faggorna,
E5

Kvarstad,
Kringväg
en

Total kostnad 3 133 kr 6 895 kr 12 009 kr 29 096 kr 17 918 kr 10045 kr
Kostnad per km och år 448 kr 919 kr 1 201kr 416kr 299 lo- 670 kr
Kostnad per 10 tonkm 0,04 kr 0,09 kr 0,12 kr 0,04 kr O^la* 0,07 kr

Total kostnad 79 096 kr
Kostnad per 10 tonkm 0,047 kr

Tabell 5.4 Förväntad olyckskostnad för farligtgodsolyckor vid transport av 
100 000 ton bensin per år mellan Ytterskär och Kvarstad depå med 
tankbil: alternativ 2, d v s hälften via Nöden och hälften via Kallort.

Vägsträcka, via Nöden 6
Söder- 

Krokvik, Ham 
nvägen

20
Krokvik,

Hamnvägen

17
Krokvik»

RV6

19
Krokvik,

LV499

5
Kvarstad- 

Nöden- 
Krokvik, LV 

499

21
Nöden, LV 

499

14
Kvarstad,

Kringvägen

Total kostnad 1 557 kr 3 758 kr 6 281 kr 1 505 kr 34 836 kr 1313 kr 5 022 kr
Kostnad per km och år 222 kr 501 kr 628 kr 502 kr 367 kr 328 kr 335 kr
Kostnad per 10 ton km 0,04 kr 0,10 kr 0,13 kr 0,10 kr 0,07 kr 0,07 kr 0,07 kr

Vägsträcka, via Kallort 6
Söder- 

Krokvik, Ham 
nvägen

20 
Krok vik, 

Hamnvägen

18
Krokvik,
LV399

3
Kaiiort-
Krokvik,
LV399

16
Kaiiort, LV399

15
Kaiiort,
RV10

2
Kallort.

Kvarstad,
RV10

13
Kvarstad, 

LV 499

14
Kvarstad,
Kringväge

n

Total kostnad 1 557 kr 3 758 kr 2008 kr 14 947 kr 1 398 kr 1806 kr 14 774 kr 2 899 kr 5 022 kr
Kostnad per km och år 222 kr 501 kr 502 kr 319 kr 466 kr 361 kr 269 kr 580 kr 335 kr
Kostnad per 10 ton km 0,04 kr 0,10 kr 0,10 kr 0,06 kr 0,09 kr 0,07 kr 0,05 kr 0,12 kr 0,07 kr

Total kostnad alternativ 2 103 444 kr
Kostnad per 10 tonkm alternativ 2 0,072 kr



Vägsträcka
1

Ytterskär-
Krokvik

2
Krokvik-
Faggorna

3
Faggorna-
Kvarstad

6
Kvarstad sta* 
Kvarstad depå

Längd (km) 10 70 70 3
Spårstandard c A A C
Transportarbete/år, ton km l,00E+06 7.00E+06 7.00E+06 3,00E+05
Antal olyckor per år 9,00E-04 7.30E-03 7,30E-03 3,00E-04
Total kostnad 469 kr 7 719 kr 7 868 kr 341kr
Kostnad per km och år 47 kr 110kr 112 kr 114 kr
Kostnad per 10 tonkm 0,00 kr 0,01 kr 0,01kr 0,01 kr

Total kostnad enligt alternativ 1 
Kostnad per 10 tonkm

16396 kr 
0,011kr

Tabell 5.6 Förväntad olyckskostnad för farligtgodsolyckor vid transport av 
100 000 ton bensin per år mellan Ytterskär och Kvarstad depå på 
järnväg: alternativ 2, d v s via hälften via Faggorna och hälften via 
Kallort.

Vägsträcka 1 2 3 4 5 6
Ytterskär- Krokvik- Faggorna- Krokvik- Kallort- Karstad

Krokvik Faggorna Kvarstad Kallort Kvarstad stn-
Kvarstad

Längd (km) 10 70 70 50 60 3
Spår standard C A A C B C
Transportarbete/år, ton km l,00E+06 3,50E+06 3,50E+06 2,50E+06 3,00E+06 3,00E+05
Antal olyckor per år 9,00E-04 3,60E-03 3,60E-03 7,10E-03 5,40E-03 3,00E-04
Total kostnad 469 kr 3 806 kr 3 880 kr 7 369 kr 4 998 kr 341 la
Kostnad per km och år 47 kr 54 kr 55 kr 147 kr 83 kr m b *
Kostnad per 10 tonkm 0,00 kr 0,01kr 0,01kr 0,03 kr 0,02 kr 0,01kr

Total kostnad enligt alternativ 2 20 863 kr
Kostnad per 10 tonkm 0,015 kr

I tabell 5.7-5.9 redovisas motsvarande beräkningar avseende ammoniak. Endast ett 
av alternativen vid järnvägstransport presenteras, eftersom alternativ två inte för
väntades innebära annat än en försumbart liten kostnad för farligtgodsolycka. 
Beräkningarna visar att den förväntade olyckskostnaden vid järnvägstransport är 
lägre än båda tankbilsaltemativen. I vårt hypotetiska exempel kan därför farligt



godsolyckskostnadema vid ammoniaktransport minimeras om transporterna mellan 
Ytterskär och Kvarstad sker på järnväg istället för på landsväg. De förväntade 
totala årliga farligtgodsolyckskostnadema uppgår dock inte i något fall till mer än 
drygt 5 100 kronor.

Tabell 5.7 Förväntad olyckskostnad för farligtgodsolyckor vid transport av 10 000 
ton ammoniak per år mellan Ytterskär och Kvarstad depå med tankbil: 
alternativ 1, d v s via Faggorna.

Vägsträcka 6
Söder-

Krokvik,Ham
nvägen

20
Krokvik,

Hamnvägen

17
Krokvik,

RV6

4
Krokvik-
Faggorna,

RV6

1
TP Kvarstad-TP 

Faggorna, E5

14
Kvarstad,

Kringvägen

Total kostnad 77 kr 1424 kr 1 522 kr 35 kr 52 kr 1 166 kr
Kostnad per km och år 11kr 190 kr 152 kr 1kr 1kr 78 kr
Kostnad per 10 tonkm 0,01kr 0,19 kr 0,15 kr 0,00 kr 0,00 kr 0,08 kr

Total kostnad alternativ 1 4 280 kr
Kostnad per 10 tonkm
enligt alternativ 1 0,025 kr

Tabell 5.8 Förväntad olyckskostnad för farligtgodsolyckor vid transport av 10 000 
ton ammoniak per år mellan Ytterskär och Kvarstad depå med tankbil: 
alternativ 2, d v s hälften via Nöden och hälften via Kallort.

Vägsträcka, via Nöden 6
Söder-Krokvik

Hamnv.

20
Krokvik,
Hamnv.

17
Krokvik,

RV6

19
Krokvik,
LV499

5
Kvarstad- 

Nöden-Krokvik 
LV 499

21
Nöden, LV 

499

14
Kvarstad,

Kringvägen

Total kostnad 26 kr 484 kr 518 kr 647 kr 5kr 161kr 397 kr
Kostnad per km och år 4 kr 65 kr 52 kr 216 kr 0 kr 40 kr 26 kr
Kostnad per FAGO per 10 ton km 0,01 kr 0,13 kr 0,10 kr 0,43 kr 0,00 kr 0,08 kr 0,05 kr

Vägsträcka, via KaUort 6
Söder-

KrokvikJHamn
vägen

20
Krokvik,

Hamnvägen

18
Krokvik,
LV399

3
Kallort-
Krokvik,
LV399

16
KaUort, LV399

15
KaUort, RV10

2
KaUort- 

Kv ar stad, 
RV10

13
Kvarstad,
LV499

14
Kvarstad,

Kringvägen

Total kostnad 26 kr 484 kr 648 kr 7 k r 381kr 427 kr 13 kr 399 kr 397 kr
Kostnad per km och år 4 kr 65 kr 162 kr 0k r 127 kr 85 kr 0 kr 80 kr 26 kr
Kostnad per FAGO per 10 ton km 0,01 kr 0,13 kr 0,32 kr 0,00 kr 0,25 kr 0,17 kr 0,00 kr 0,16 kr 0,05 kr

Total kostnad alternativ 2 4 624 kr
Kostnad per 10 tonkm alternativ 2 0,033 kr



1 2 3 6
Vägsträcka Ytterskär-

Krokvik
Krokvik-
Faggorna

Faggorna-
Kvarstad

Kvarstad stn- 
Kvarstad depå

Längd (km) 10 70 70 3
Spårstandard C A A C
Transportarbete/år, ton km l,00E+05 7,00E+05 7,00E+05 3,00E+04
Antal olyckor per år 0,00E+00 2.10E-05 2,10E-05 0,00E+00
Total kostnad 0 kr 41kr 80 kr 0 kr
Kostnad per km och år 0 kr 1kr 1 kr 0 kr
Kostnad per 10 tonkm 0,00 kr 0,00 kr 0,00 kr 0,00 kr

Total kostnad 121kr
Kostnad per 10 tonkm 0,0008 kr

5.2 Två exempel på kostnads/effektanalys med anknytning till 
det fiktiva fallet

Kostnads/effektanalyser vid farligtgodstransporter illustreras genom två exempel i 
anslutning till den fiktiva fallstudien. En åtgärd består i att upprätta ett skydds
område på 30 meter på stadssträckoma vid järnvägstransport, och därigenom redu
cera konsekvenserna vid olycka. Effekterna av åtgärden mäts enbart för den givna 
mängden ammoniak. Det har inte varit möjligt att mäta effekterna av förväntade 
kostnadsreduktioner för exempelvis andra typer av farligt gods eller vanliga 
vägtrafikolyckor. Kostnaderna för åtgärderna är däremot fullständiga. Kost
nads/effektanalysen ger således svar på vad bidraget i kostnadsreduktion för 
farligtgodsolyckor blir till följd av skyddsavstånd. I det här fallet för transport av 
10 000 ton ammoniak per år. Vi tillämpar beräkningen vid jämvägsaltemativ 1 
enligt ovan. De förväntade årliga olyckskostnadema före åtgärd är således de
samma som i tabell 5.9. Resultatet efter åtgärd presenteras i tabell 5.10.



Tabell 5.10 Transport av 10 000 ton ammoniak per år mellan Ytterskär och 
Kvarstad depå på järnväg: alternativ 1, d v s via Faggorna. Skydds
område på 30 meter upprättat på stadssträckoma.

1 2 3 6
Vägsträcka Ytterskär-

Krokvik
Krokvik-
Faggorna

Faggorna-
Kvarstad

Kvarstad stn- 
Kvarstad depå

Längd (km) 10 70 70 3
Spårstandard C A A C
Transportarbete/år, ton km l,00E+05 7,00E+05 7,00E+05 3,00E+04
Antal olyckor per år 0,00E+00 2,10E-05 2,10E-05 0,00E+00
Total kostnad 0 kr 35 kr 66 kr 0 kr
Kostnad per km och år 0 kr 0 kr 1 kr 0 kr
Kostnad per 10 tonkm 0,00 kr 0,00 kr 0,00 kr 0,00 kr

Total kostnad 101kr
Kostnad per 10 tonkm 0,0007 kr

De förväntade farligtgodsolyckskostnadema vid årlig transport av 10 000 ton 
ammoniak uppgick före åtgärden till 121 kronor per år och beräknas till följd av 
skyddsområdet minska med 20 kronor per år till 101 kronor årligen. Det beror på 
att den marginella förändringen i förväntat antal dödsfall är mycket liten. Åtgärds- 
kostnaden blir emellertid mycket hög. Stadssträckoma har uppmätts till 42 kilo
meter, vilket innebär att kostnaden för upprättande av skyddsområde beräknas till

42km * 30m * 2sidor * 400kr/m^, diskonterat med 5% på 40år => 58,8 Mkr/år.3

Skyddsavståndet kan alltså inte motiveras utifrån kostnadsbesparingar för farligt
godsolyckor vid transport av 10 000 ton ammoniak i vårt exempel.

Det andra exemplet avser nybygge av väg enligt bilaga B, för att både reducera 
sannolikheten för olycka och konsekvenserna vid olycka. Effekterna har beräknats 
för transport av 100 000 ton bensin per år. Resultatet redovisas i tabell 5.11 och 
innebär att de förväntade kostnaderna för farligtgodsolyckor minskar med 
30 943 kronor per år.

3 I verkligheten kan vissa sträckor exempelvis passera bergväggar och liknande, vilket 
innebär att kostnaden för upprättande av skyddsområde minskar i motsvarande 
utsträckning. Enligt lagstiftning eller praxis kan också viss mark längs transportleder i 
praktiken redan utgöra skyddsavstånd.



Investerings- och driftskostnaderna har beräknats efter antagandet att halva LY 399 
(se bilaga B) utgjort nybygge, vilket innebär totalt 125 kilometer ny väg, varav 
80 kilometer motorväg och 45 kilometer som antas vara 9-metersväg. De årliga 
investeringskostnaderna är 1,4 miljoner kronor per kilometer för motorväg 
respektive 0,8 miljoner för 9-metersväg (se kapitel 2). Driftskostnader på 60 tkr per 
kilometer (se kapitel 2) medför årliga åtgärdskostnader på ca 155 miljoner kronor! 
Beräkningarna visar därmed att de årliga investerings- och driftskostnaderna även i 
detta fallet innebär mycket högre årliga åtgärdskostnader än förväntad kostnads
reduktion vid bensintransporter.

Tabell 5.11 Förväntade årliga farligtgodsolyckskostnader före och efter vägbygge 
enligt bilaga B vid tankbilstransporter. Baseras på trafikflödet enligt 
tabell 5.2.

FÖRE
Vägsträcka 3 4 6 17 18 19 20

Kallort-Krokvik,
LV399

Krokvik-
Faggorna,

RV6

Söder-
Krokvik,
Hamnv

Krokvik,
RV6

Krokvik,
LV399

Krokvik,
LV499

Krokvik,
Hamn
vägen

Längd (km) 50 70 7 10 4 3 7,5
Antal olyckor per år 0,009 0,033 0,015 0,019 0,006 0,003 0,035
Total kostnad 10 086 kr 40 149 kr 8 374 kr 20 925 kr 3 593 kr 1796 kr 20 936 kr
Kostnad per km och år 202 kr 574 kr 1 196 kr 2 092 kr 898 kr 599 kr 2 791 kr

EFTER
Vägsträcka a b c d e f 17 19 20

NyRV 6 Ostra NyRV 6 
Västra

RV <Ssl Gila 
R Y 6

LV 399 
Delvis ny

Ny LV 399 Nya Hamn
vägen

Krokvik,
RV6

Krokvik,
LV499

Krokvik,
Hamnvägen

Längd(km) 45 35 25 40 10 15 10 3 7,5
Antal olyckor per år 0,014 0,01 0 0,008 0,016 0,032 0,0038 0,0006 0,007
Total kostnad 14 717 kr 10 512 kr 0kr 8 410 kr 18 023 kr 14 521 kr 4 185 kr 359 kr 4 187 kr
Kostnad per km och år 327 kr 300 kr 0kr 210 kr 1802 kr 968 kr 418 kr 120 kr 558 kr

Total kostnad/år före 105 858 kr
Total kostnad/år efter 74 915 kr
Årlig investerings- och 
driftskostnad__________155 160 000 kr

5.3 Känslighetsanalys av skyddsområde vid järnväg

5.3.1 Olika bredd på skyddsavståndet

I tabell 5.12 redovisas hur mycket den genomsnittliga farligtgodsolyckskostnaden 
vid ammoniaktransporter minskar vid införande av skilda skyddsavstånd. Endast



kostnadsminskningarna i stadsmiljö redovisas, eftersom de är försumbart små i 
mindre befolkade områden. De redovisade kostnadsminskningarna förklaras av att 
antalet dödsfall och svårt skadade personer minskar, vilket däremot inte är fallet 
för antalet lindrigt skadade personer. Vid 30 meters skyddsavstånd minskar de 
genomsnittliga olyckskostnadema med ca 10-12 procent och vid införande av 100 
meters skyddsavstånd är kostnadsminskningen ca 25-27 procent.

Tabell 5.12 Den genomsnittliga olyckskostnadens (tusental kronor) reduktion vid 
införande av skilda skyddsavstånd i stadsmiljö. Ammoniaktransport.

Skyddsavstånd, meter Järnvägstransport (%) Tankbilstransport (%)

15 262,7 (2,7) 505,8 (5,6)
30 1 170,5 (11,8) 864,6 (9,5)

100 2 668,4 (27) 2 266,5 (25)

Kommentar: Skyddsavståndets bredd avser en sida av transportleden. Ett 
skyddsavstånd på 15 meter innebär sålunda att 2*15=30 kvadratmeter mark tas i 
anspråk för varje meter skyddsavstånd längs transportleden.

Ökar skyddsavståndet från 30 meter till 100 meter är det rimligt att anta att kostna
derna för åtgärder mer än tredubblas. Av tabellen kan utläsas att reduktionen av 
farligtgodsolyckskostnadema dock ej ökar med mer än som mest 2,6 gånger. Ur 
samhällsekonomisk synpunkt är det därför sämre att införa ett skyddsavstånd på 
100 meter än ett på 30 meter. Minskas skyddsavståndet till 15 meter kan vi 
förvänta att åtgärdskostnadema åtminstone halveras jämfört med ett skyddsavstånd 
på 30 meter. Åtgärdskostnadema kan vara mindre än hälften så stora till följd av att 
priset på marken rimligen faller ju närmare järnvägen vi kommer, t ex beroende på 
buller. Av tabellen ser vi emellertid att de inbesparade farligtgodsolyckskost
nadema vid järnvägstransporter också faller snabbt då skyddsavståndet minskar. 
Vid lastbilstransporter ser vi dock att farligtgodskostnadema för ammoniaktrans
porter endast minskar med ca 40 procent då avståndet halveras. Med ett konstant 
markpris är det då rimligare med ett skyddsavstånd på 15 meter vid tankbils- 
transport än ett på 30 meter. Vid järnvägstransport blir förhållandena de omvända.



I fallstudien, där 10 000 ton ammoniak transporteras per år, och där den totala 
stadssträckan har uppmätts till 42 kilometer vid järnvägstransport (alternativ 1), 
innebär de skilda skyddsavstånden en förväntad kostnadsminskning i förhållande 
till markåtgången för upprättande av skyddsområde enligt tabell 5.13.

Tabell 5.13 Förväntad årlig reduktion i olyckskostnaden i förhållande till mark
åtgången vid införande av skilda skyddsavstånd i stadsmiljö vid järn
vägstransport av 10 000 ton ammoniak per år mellan Ytterskär och 
Kvarstad (alternativ 1: via Faggorna).

Skyddsavstånd, meter Förväntad kostnads
reduktion per år (kr)

Markåtgång, tusen m^

15 5 1260
30 20 2 520

100 45 8 400

I tabell 5.13 har, till skillnad från i tabell 5.12, hänsyn tagits till sannolikheten för 
att farligtgodsolycka skall inträffa under en viss transportuppgift på en viss trans
portsträcka.

5.3.2 Förändring i transportarbetet

Vid transport av 10 000 ton ammoniak på 70 km järnväg har Fredén (1994) skattat 
sannolikheten för farligtgodsolycka till 2,1*10'^ olyckor per år. Sannolikheten för 
farligtgodsolycka vid järnvägstransport blir då 3*10"“  olyckor per tonkm 
(2,1*10~5/10 000 ton/70 km). Det genomsnittliga antalet dödsfall, svårt och 
lindrigt skadade fall vid farligtgodsolycka vid järnvägstransport med ammoniak i 
stadsmiljö har skattats av Helmersson (1994). Utan skyddsområde skattades antalet 
till 0,35 dödsfall, 1,23 svårt och 45 lindrigt skadade vid olycka i stad. Motsvarande 
antal dödade och skadade i stad med 30 meters skyddsavstånd på båda sidor om 
järnvägen skattades till 0,26 dödsfall, 1,19 svårt respektive 45 lindrigt skadade. 
Samhällets olyckskostnader för utfallet utan skyddsområde har i denna rapport 
beräknats till 9,9 miljoner kronor (se kapitel 4) Kostnadsreduktionen till följd av 
ett skyddsavstånd på 30 meter uppgår till 1,2 miljoner kronor (se tabell 5.12).



En intressant fråga att analysera är under vilka förhållanden dessa minskade 
olyckskostnader kan motivera investering i skyddsområde kring järnväg i stads
miljö. Skyddsområde innebär att mark inte kan utnyttjas till bostäder, industrier 
etc. Marknadspriser på mark nära järnväg kan vara förhållandevis lågt om 
exempelvis buller minskar efterfrågan på bostadsmark. Låt oss anta ett marknads
pris på 100 kronor per m^ istället för 400 kronor. Skyddsområdet tar i anspråk 
60 per meter skyddsområde. En kilometer skyddsområde kostar då 
60 m^* 1000 m*100 kr = 6 miljoner kronor. Diskonterat med fem procent på 40 år 
blir detta 350 tkr i annuiteter per år. Hur mycket transporter med ammoniak krävs 
då årligen för att de minskade olyckskostnadema till följd av skyddsområdet skall 
motivera denna investeringskostnad? Kostnadsminskningen per tonkm uppgår till
1,2 Mkr*3*10~l 1 = 3,6*10"^ kr. Antalet tonkilometer som krävs för att kostnads
minskningen skall uppgå till minst 350 000 kr blir då 350 000/3,6*10'^=9722*10^ 
tonkm ammoniak per år.

För en kilometer långt skyddsområde krävs då transport av 9 722 miljoner ton 
ammoniak per år. Antar vi att en tankvagn i genomsnitt transporterar 25 ton krävs 
389 miljoner vagnar per år eller i genomsnitt 44 400 vagnar per timme hela året 
(389*10^/365 dagar/24 timmar).

Flera typer av farliga transporter

Naturligtvis kan flera typer av farligt gods transporteras utmed en jämvägssträcka 
under ett år. Låt oss anta att en farligtgodsolycka med gasol medför fyra gånger så 
höga olyckskostnader som en farligtgodsolycka med ammoniak och att ett skydds
område på 30 meter ger en effekt på de förväntade olyckskostnadema för gasol- 
transporter som är fyra gånger så stor som i fallet med ammoniak. Vidare kan vi 
anta att skyddsområdet ger samma effekt på olyckskostnadema för alla övriga 
typer av farligtgodstransporter som för ammoniaktransporter. Det betyder att kost
nadsminskningen till följd av skyddsområde skulle uppgå till 4*3,6*10'^ kr för 
gasol och till 1*3,6*10*5 kr per tonkm för alla övriga farligtgodstransporter. Antar 
vi vidare att hälften av allt farligt gods är gasol och resten ammoniak eller farligt 
gods med lika höga olyckskostnader som ammoniak, blir den genomsnittliga kost
nadsminskningen 2*3,6*10'^ kr=7,2*10"5 kr per tonkm.



Antalet tonkm farligt gods som då krävs för att kostnadsminskningen skall uppgå 
till minst 350 000 kr blir då 350 000/7,2*10"^=48 611*10^ tonkm farligt gods per 
år. För att skyddsområdet skall betala tillbaks sina kostnader krävs då "endast" 
hälften så mycket farligt gods per km som i vårt tidigare räkneexempel, d v s  
ungefär 22 200 vagnar farligt gods per timme hela året.
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BILAGA A: FALLSTUDIENS FÖRUTSÄTTNINGAR

Ett fiktivt väg- och spårsystem: 21 vägsträckor och fyra järnvägs
sträckor





3



4





Indelning av marktyp
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Befolkningstäthet



8

Befolkningstäthet
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Befolkningstäthet

BT = Befolkningstäthet i 
inv. /  km2
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Befolkningstäthet



BILAGA B: ANLÄGGNING AV NY VÄGSTRÄCKA I
FALLSTUDIEN

Motorväg från Faggorna till Kallort som dragits utanför Krokvik samt ny sträck
ning av Lv 399 med anslutning till Nya Hamnvägen som går utanför och väster om 
Krokvik. Detta innebär att alla transporter till och från hamnen inte behöver gå 
genom tätorten bortsett från transporter från och till Lv 499. På den gamla delen av 
Rv 6, Rv 6:1, får inte farligt gods transporteras.
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