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Referat (bakgrund, syfte, metod, resultat) max200 ord:

Denna rapport ingår som en del i ett större projekt ’Transport av farligt gods”. Projektet är initierat 
av Räddningsverket och Statens Järnvägar, och rapporten avser analys av risker vid transporter med 
farligt gods på väg.

Totala körsträckan med farligt gods var 1990 drygt 70 miljoner fordonskilometer, vilket 
motsvarar 1 750 varv runt jorden. Av totala trafikarbetet med tunga fordon, tunga lastbilar med och 
utan släp, utgör transporter med farligt gods ungefär 2,5 %. Totala trafikarbetet i Sverige med 
motorfordon är av storleksordningen 60 till 70 miljarder fordonskilometer årligen, vilket innebär 
att transporter med farligt gods utgör ungefår 1 %o av vägtrafiken.

Tyvärr finns ingen enhetlig statistik som redovisar förekomsten av trafikolyckor med fordon 
avsedda för eller med farligt gods. Genom bearbetningar av olika statistikkällor, den officiella 
trafikolycksstatistiken, polisrapporterade trafikolyckor på det statliga vägnätet, insatsstatistik från 
Räddningsverket m m samt observationsstudier1 av förekomsten av fordon med farligt gods i 
trafiken, har antalet trafikolyckor med farligt gods skattats. Jämförelser har också gjorts när det 
gäller viss erfarenhet från andra länder.

100 -120 fordon avsedda för farligt gods är årligen inblandade i trafikolyckor som rapporteras 
av polisen. Härvid ingår inte olyckor med vilt.

Ungefär vart sjätte fordon avsett för farligt gods i trafikolyckor ger upphov till en farligtgods- 
olycka, d v s. en trafikolycka där farligt gods läckt eller runnit ut från sin inneslutning.

Erfarenheterna från detta och motsvarande projekt visar att det finns ett behov av att 
trafikolycksstatistiken anger om inblandade fordon har transporterat farligt gods. Dessutom behövs 
en mer detaljerad transportstatistik när det gäller var och när transporter med olika typer av farligt 
gods normalt utförs.

1 Transporter med farligt gods. En trafikmätning i Norrköpings- och Västerviksområdena våren 1992. 
VTINotatT 143,1993.
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VÄGTRANSPORTER MED FARLIGT GODS. 
FARLIGT GODS I VÄGTRAFIKOLYCKOR

av Göran Nilsson
Statens Väg- och Transportforskningsinstitut (VTI), Linköping 
581 95 LINKÖPING

SAMMANFATTNING

Denna rapport ingår som en del i ett större projekt "Transport av farligt gods". 
Projektet är initierat av Räddningsverket och Statens Järnvägar och avser analys 
av risker vid transporter med farligt gods på väg.

Totala körsträckan med farligt gods var 1990 drygt 70 miljoner fordonskilometer, 
vilket motsvarar 1 750 varv runt jorden. Av totala trafikarbetet med tunga fordon, 
tunga lastbilar med och utan släp, utgör transporter med farligt gods ungefär 
2,5 % . Totala trafikarbetet i Sverige med motorfordon är av storleksordningen 60 
till 70 miljarder fordonskilometer årligen, vilket innebär att transporter med 
farligt gods utgör ungefär 1 %o av vägtrafiken.

Verkligheten är emellertid den att den tunga trafiken förekommer på, eller hän
visas till, vissa delar av vägnätet, företrädesvis vägar och gator av hög standard. 
Samtidigt ligger ofta start- och målpunkter för tunga transporter i nära anslutning 
till dessa vägar.

Detta innebär, att förekomsten av tunga fordon respektive farligt gods är betydligt 
större i dessa miljöer än vad som erhålles utifrån en nationell betraktelse. Höga 
lokala trafikolycksrisker tillsammans med hög förekomst av transporter med 
farligt gods kan resultera i betydande sannolikheter för trafikolyckor med farligt 
gods, medan sannolikheten för trafikolyckor med farligt gods i andra miljöer är 
betydligt lägre eller ingen alls om denna typ av transporter inte förekommer.



Tyvärr finns ingen enhetlig statistik som redovisar förekomsten av trafikolyckor 
med fordon avsedda för eller med farligt gods. Genom bearbetningar av olika 
statistikkällor, den officiella trafikolyckstatistiken, polisrapporterade trafikolyckor 
på det statliga vägnätet, insatsstatistik från Räddningsverket m m. samt observa- 
tionsstudier1 av förekomsten av fordon med farligt gods i trafiken, har antalet 
trafikolyckor med farligt gods skattats. Jämförelser har också gjorts när det gäller 
viss erfarenhet från andra länder.

100 - 120 fordon avsedda för farligt gods är årligen inblandade i trafikolyckor 
som rapporteras av polisen. Härvid ingår inte olyckor med vilt.

I 70-90  av dessa olyckor är fordonen avsedda för eller lastade med 
oljeprodukter, ungefär hälften med bensin och den andra hälften med eldnings- 
eller dieselolja.

25 - 30 av olyckorna resulterar i personskadeolyckor till följd av olyckan , varvid 
ett 50-tal personer skadas och mellan tre och fem personer dödas i genomsnitt per 
år.

Ungefär vart sjätte fordon avsett för farligt gods i trafikolyckor ger upphov till en 
farligtgodsolycka, d v s en trafikolycka där farligt gods läckt eller runnit ut från 
sin inneslutning.

Observera att ovanstående är skattningar eftersom det saknas statistik på nationell 
nivå när det gäller trafikolyckor med fordon avsedda för farligt gods.

I det olycksmaterial som analyserats har det farliga godset inte i något fall resulte
rat i skador på person, medan det finns exempel på mycket stora utsläpp från 
tankfordon i trafikolyckor när det gäller bensin och eldnings- eller dieselolja.

Skattningarna av förekomsten av farligtgodsolyckor baseras på en enkel modell 
där antalet farligtgodsolyckor är proportionellt mot förekomsten av fordon 
avsedda för farligt gods i trafiken med hänsyn tagen till totala antalet trafik
olyckor fördelade på singelolyckor och kollisionsolyckor mellan bilar. Modellen 
kan användas för såväl lokala miljöer som på mer övergripande nivå och resul
tatet demonstreras i ett fiktivt vägnät med förekomst av olika vägmiljöer.

1 Transporter med farligt gods. En trafikmätning i Norrköpings- och Västerviksområdena våren 
1992. VTI Notat T 143, 1993.
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Eftersom det är en rad omständigheter (faktorer) som måste föreligga för att 
farligtgodsolyckor skall inträffa har det endast varit möjligt att grovt fördela 
sannolikheten för dessa olyckor i olika miljöer. I första hand baseras denna 
fördelning på sannolikheter utifrån att tankfordon vält i samband med trafik
olyckor i olika miljöer.

Skattningarna och det fiktiva exemplet utgör också bakgrund till de konsekvens
scenarier som redovisas i rapporten "Konsekvensanalys av olika olycksscenarier 
vid transporter av farligt gods på väg och järnväg", VTI Rapport 387:4, 1994, och 
för de samhällsekonomiska beräkningar som redovisas i "Ekonomisk analys av 
farligtgodsolyckor vid järnvägs- och tankbilstransporter av ammoniak och 
bensin", VTI Rapport 387:5, 1994. Motsvarande skattningar för transporter med 
farligt gods på järnväg behandlas i rapporten "Om sannolikhet för 
jämvägsolyckor med farligt gods", VTI Rapport 387:2, 1994.

Erfarenheterna från detta och motsvarande projekt visar att det finns ett behov av 
att trafikolycksstatistiken anger om inblandade fordon har transporterat farligt 
gods. Dessutom behövs en mer detaljerad transportstatistik när det gäller var och 
när transporter med olika typer av farligt gods normalt utförs.

I övrigt gäller att information om totala trafikolycksrisker, både när de empiriska 
värdena utifrån tillgång till trafikolycksstatistk och trafikräknedata eller modeller 
för skattningar av trafikolycksrisker med hänsyn till trafikflöden, vägutformning 
m m, är tämligen väl tillgodosedda. Denna information utgör en viktig bas för 
ytterligare differentiering avseende vägtrafik med farligt gods med motsvarande 
trafikolycksinformation om olyckor med farligt gods och därvid inträffade farligt
godsolyckor.

Från och med september 1993 kommer polisens rapporteringsunderlag för trafik
olyckor att innehålla uppgift om ett fordon skyltat med farligt gods har varit 
inblandat i trafikolycka. Samtidigt skall Räddningsverket verka för framtagande 
av statistik över förekomst av transporter med farligt gods på vägar på olika 
nivåer, nationellt, regionalt och lokalt. Dessa båda insatser kommer på sikt att 
möjliggöra avsevärt förbättrade analyser av risker förknippade med transporter av 
farligt gods på väg.





ROAD TRANSPORTATION OF HAZARDOUS MATERIALS. 
HAZARDOUS MATERIALS IN ROAD ACCIDENTS.

by Göran Nilsson
Swedish Road and Transport Research Institute (VH), Linköping 

SUMMARY

This report forms part of a larger project "Transportation of hazardous materials". 
The project has been initiated by the Swedish Rescue Services Board and the 
Swedish State Railways and refers to an analysis of the risks of road 
transportation of hazardous materials.

In 1990, the total mileage with hazardous materials was slightly more than 70 
million vehicle-kilometres, i.e. a distance of 1,780 laps round the world. 
Transportation of hazardous materials amounts to approximately 2.5 %  of the 
total mileage by heavy vehicle, i.e. heavy trucks with and without trailer. In 
Sweden, the total mileage of motor vehicles is 60-70,000 million vehicle- 
kilometres a year, which means that transportation of hazardous materials 
amounts to approximately 1 %c of the road traffic.

In reality, heavy traffic is found on, or directed to, certain parts of the road 
network, particularly roads and streets of high standard, while starting and 
terminal points for heavy transports are often also situated close to these roads.

Consequently, in these environments heavy vehicles and hazardous materials, 
respectively, are much more frequent when compared on a national level. 
Considerable local road accident risks in combination with frequent transportation 
of hazardous materials may result in substantial probabilities of road accidents 
with hazardous materials, while the probability of road accidents with hazardous 
materials in other environments is much lower or none at all if this type of 
transportation does not exist.



Unfortunately, there are no homogeneous statistics reporting the occurrence of 
traffic accidents where vehicles designed for or carrying hazardous materials have 
been involved. From different sources of statistics, the official statistics on road 
accidents and road accidents reported to the police on the public road network, 
performance statistics from the Rescue Services Board etc. and observational 
studies1 of the occurrence of vehicles carrying hazardous materials in traffic, an 
estimate has been made of the number of traffic accidents with hazardous 
materials. Experience from other countries has also been compared.

Annually, 100 - 200 vehicles designed for hazardous materials are involved in 
traffic accidents reported to the police. Wildlife accidents are not included.

In 70 - 90 of these accidents, the vehicles are designed for or loaded with oil 
products, approximately half with petrol and half with fuel oil or diesel oil.

25 to 30 of these accidents result in personal injury, where the approximate 
number of injuries is 50, while fatalities amount to between three and five on an 
average each year.

Approximately every sixth vehicle designed for hazardous materials, involved in 
traffic accidents, causes a hazardous materials accident, i.e. a traffic accident 
where hazardous material leaks or pours from its container.

It should be noted, however, that the above-mentioned figures are estimates, as 
there are no national statistics available for traffic accidents with vehicles 
designed for hazardous materials.

In the analysed accident material, hazardous materials have not caused any 
personal injuries, while on the other hand there are examples of considerable 
discharges of petrol and fuel oil or diesel oil from tanker trucks in traffic 
accidents.

1 Transportation of hazardous materials in the areas of Norrköping and Västervik, VTI Notat 
T 143,1993.



Estimates of the occurrence of hazardous materials accidents are based on a 
simple model, where the number of hazardous materials accidents is proportionate 
to the occurrence of vehicles designed for hazardous materials in traffic, with 
regard to the total number of traffic accidents distributed among single accidents 
and impacts between vehicles. The model can be used both for local environments 
and on a more comprehensive level, and the result is demonstrated in a fictive 
road network where various traffic environments are represented.

As a number of circumstances (factors) have to exist if a hazardous materials 
accident is to occur, it has only been possible to distribute roughly the probability 
of hazardous materials accidents in different environments. In the first place, this 
probability distribution is based on tanker trucks overturning in traffic accidents 
in various environments.

The estimates and the fictive example also form a background to the consequence 
scenarios in the report "Consequences analysis of different accident scenarios for 
road and rail transport of hazardous materials" VTI Report no 387:4, 1994 and to 
the economic calculations reported in "Economic analysis of accidents with 
hazardous materials", VTI Report no 387:5, 1994. Corresponding estimates from 
rail transports of hazardous materials are presented in the report "On the 
probability of railway accidents with hazardous materials", VTI Report no 387:2, 
1994.

Experience from the present project and corresponding projects points to a need 
for traffic accident statistics containing information on vehicles involved in traffic 
accidents while transporting hazardous materials. At the same time, more detailed 
transportation statistics are needed on where and when transportation of different 
types of hazardous materials is normally performed.

Moreover, information on total traffic accident risks, concerning both empirical 
values available from traffic accident statistics and traffic census data or models 
for the estimation of traffic accident risks referring to traffic flows, road design 
etc., is quite satisfactory. This information is an important basis for further 
differentiation concerning road traffic with hazardous materials with the 
corresponding traffic accident information on accidents with hazardous materials 
and the resulting hazardous materials accidents.



VII

From September 1993, police reports on traffic accidents will contain 
supplementary details of vehicles carrying a hazardous materials sign and which 
are involved in traffic accidents. The rescue service also has the task of producing 
statistics concerning transportation of hazardous materials on different levels in 
the road network, nationally, regionally and locally. In the long run, these efforts 
will considerably improve the analyses of risks associated with road 
transportation of hazardous materials.
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1 BAKGRUND

Det direkta syftet med projektet är att beskriva risker förknippade med farligt 
gods som transporteras på väg.

Projektet är dock avgränsat till vad som definitionsmässigt anges som en trafik
olycka - i detta fall trafikolyckor i vägmiljö där minst ett tungt fordon varit in
blandat - samt därefter avgränsat till trafikolyckor där ett tungt fordon avsett för 
farligt gods varit inblandat för att slutligen avgränsas till trafikolyckor där det 
farliga godset orsakat konsekvenser till följd av olyckan.

Omfattningen av dessa skador kan vara av katastrofkaraktär och det finns en rad 
sådana händelser beskrivna där det farliga godset fattat eld, exploderat och/eller 
spridits i form av gas vid trafikolyckor. Även i ett internationellt perspektiv är 
emellertid dessa händelser relativt sällsynta. Samtidigt inträffar liknande händel
ser men där skadorna som orsakats av det farliga godset varit relativt sett 
begränsade eller inga alls.

Utan tvekan är vägtransporter ett högriskområde för olyckor, antingen i form av 
kollisioner mellan fordon eller att fordonet kommer utanför vägbanan, som kan 
resultera i att eventuellt farligt gods kan läcka eller rinna ut.

Förutsättningarna är emellertid begränsade när det gäller att beskriva sannolik
heter för vägtrafikolyckor med farligt gods och där det farliga godset inneburit 
insatser från omlastning till annat fordon, sanering av mark till stora hälsovådliga 
utsläpp eller explosioner med stora krav på räddningsinsatser m m.

Det kan konstateras att

/  förekommande statistik över vägtrafikolyckor finns inga uppgifter om att de 
inblandade fordonen transporterat farligt gods.

Det finns ingen detaljerad transportstatistik över när och var transporter med 
farligt gods utförs.



Det är få transporter som är så reglerade och omgärdade med säkerhetsföreskrifter 
som transporter med farligt gods samtidigt som kontroll av dessa regler och före
skrifter sker regelbundet. Reglerna och föreskrifterna baseras huvudsakligen på 
erfarenhet från inträffade trafikolyckor eller andra olyckshändelser med farligt 
gods. Viss dokumenterad erfarenhet från vägtrafikolyckor finns tillgänglig genom 
den uppföljning av räddningsinsatser som gjorts av räddningsverket för år 1990.



2 PROBLEMSTÄLLNING

Det finns en stort antal internationella rapporter som behandlar vägtransporter 
med farligt gods. En i raden är "Major hazard aspects of the transport of 
dangereous substances" utgiven av Health and Safety Commission i England.

Under perioden augusti 1981 till augusti 1985 (fyra år) registrerades 25 händelser 
med bensintransporter där bensin rann ut. Utsläppens storlek var emellertid maxi
malt sju ton. I förhållande till körsträcka för dessa tankbilar uppskattades risken 
för olycka där bensin eller olja runnit ut till storleksordningen sex tillfällen per 
körda 100 000 000 kilometer med last. Fyra av dessa förväntas inträffa i samband 
med trafikolycka.

Den engelska studien avser endast de risker som uppstår till följd av de farliga 
godset och konstaterar att händelser med en eller flera dödade på grund av bensin
utsläpp kan förväntas inträffa en gång vart tionde år i England.

Omräknat till svenska förhållanden kan en till två händelser med bensinutsläpp 
förväntas årligen och att en sådan händelse till följd av bensinen kan leda till 
dödsfall kan uppskattas till en gång vart 40:e år.

Samtidigt är kapaciteten hos svenska tankfordon betydligt större än i England del
vis beroende på förekomsten av släp genom en betydligt längre tillåten fordons- 
längd. De maximala utsläpp som registreras i Sverige under perioden 1988-1990 
är betydligt större än de som angivits i den engelska undersökningen. En lastad 
tanktransport har i genomsnitt 25 ton olja eller bensin, vilket är den maximala 
lasten för en brittisk tankbil.

Den engelska riskstudien omfattar inte oljetransporter men däremot vägtrans
porter med propan och butan samt klor och ammoniak.

Under början av 90-talet har också problemet med transporter med farligt gods 
studerats vid Danmarks tekniska högskola (Prov N-0 Jörgensen och Lars H 
Brockhoff).



Liksom i denna rapport har sannolikheten för inblandning av tunga lastbilar i 
trafikolyckor skattats utifrån två modeller (en för vägsträckor och en för vägkors
ningar) som skattar antalet olyckor med hänsyn till totala genomsnittliga dygns- 
trafiken och vägens eller korsningens utformning.

Dessa modeller har sedan kompletterats för att skatta sannolikheten för inbland
ning av tunga fordon i totala antalet trafikolyckor utifrån uppgifter om de tunga 
fordonens andel av totala trafiken.

Modellen kompletteras ytterligare med sannolikheten för att olyckorna är allvar
liga (personskadeolyckor) och att det tunga fordonet skadas i olyckan.

Motsvarande metodik har använts i denna rapport, men utgångspunkten har varit 
en skattning av antalet olyckor eller inblandade fordon i olyckor i förhållande till 
fordonens körsträckor, s k olyckskvot som kan erhållas för olika vägutformningar 
och trafikflöden eller rent empiriskt från trafikolycksstatistik och trafikräkne
uppgifter för enskilda vägavsnitt.

När det gäller att skatta sannolikheten för att ett tungt fordon skall vara inblandat i 
en trafikolycka finns inga avgörande skillnader mellan den danska och den i 
denna rapport presenterade metoden.

Däremot är det i båda fallen förenat med problem att skatta förekomsten av just 
fordon med farligt gods samt skatta sannolikheten för farligtgodsolyckor med 
dessa fordon d v s  olyckor där det farliga godset läckt ut som en följd av olyckan.

När det gäller detta senare har Lars N Brockhoff närmare analyserat det danska 
materialet och särskilt analyserat inblandade tankbilar i trafikolyckor.

Av intresse härvid är de skattningar som gjorts för totala utsläpp från lastade 
tankbilar med trycktank respektive vanlig tank. Sannolikheten för totala utsläpp 
anges nedan för olika vägmiljö för de båda tanktypema (inom parentes anges 
skattningens osäkerhet).



Sannolikhet för totalt utsläpp
Tätort Landsbygd Motor

väg
Trycktank (för t ex ammoniak) 0,01 0,03 0,04

(0,0002-0,21)
Vanlig tank (för t ex bensin) 0,06 0,09 0,10

(0,02-0,54)

Ett annat intressant presenterat samband är hur antalet dödade ökar med utsläppets 
storlek och där det konstateras att förväntat antal dödade ökar med minst 
kvadratroten av utsläppsmängden (LPG, olja, bensin) och högst proportionellt 
med utsläppsmängden (klor, ammoniak).

Sannolikheter för att det farliga godset skall antändas vid stort utsläpp redovisas 
också.

Sannolikhet för antändning 
vid stort utsläpp

Diesel 0,05
Bensin 0,20
LPG etc. 0,30

Syftet med ovanstående introduktion är tvåfaldig och vill illustrera

- att det är förenat med problem att direkt överföra internationella erfarenheter 
till svenska förhållanden.

- det begränsade olycksmaterial som utgör bakgrunden till kommande trafik- 
olycksriskberäkningar för farligt gods.



3 FÖREKOMST AV FARLIGT GODS PÅ VÄG

För att beskriva trafikolycksrisker krävs kännedom om i vilken omfattning trans
porter förekommer på vägnätet och någon form av registrering av inträffade 
trafikolyckor i samband med dessa transporter.

Omfattningen av transporter anges normalt i form av körsträckor - fordonskilo
meter - och genom att relatera antalet inträffade olyckor eller antalet olycksfordon 
under en bestämd tidsperiod till totala antalet fordonskilometer under samma tids
period erhålles ett mått på trafikolycksrisken respektive fordonsolycksrisken. Ju 
finare uppdelning av olycksdata och exponeringsdata i rummet desto mer detalje
rat kan trafikolycksriskema fördelas på vägnätet.

SCB genomför under vissa år undersökningar av körsträckor och godsmängder 
med lastbilar och den senaste undersökningen genomfördes under 1990 genom att 
information samlades in för ett urval av lastbilar avseende körsträckor med och 
utan last, godsets vikt och typ av gods. Enligt denna statistik "Varutransporter 
med lastbil" har den totala körsträckan med svenska lastbilar med maximilast 
> 2 ton (totalvikt >3,5 ton) skattats till 2 423 miljarder fordonskilometer.

Totala körsträckan med farligt gods var enligt SCB 71 014 000 + 7 591 fordons
kilometer varav med bensin eller olja 45 351 000 ± 5 737 fordonskilometer. 64 % 
av transporterna med farligt gods avsåg således tanktransporter med bensin eller 
olja.

Totala trafikarbetet i Sverige under 1990 kan skattas till ungefär 66 miljarder for
donskilometer, varav personbilar står för 90 % av trafiken. Tunga lastbilar uträttar 
om hänsyn tas till utländska lastbilar ungefär 2,7 miljarder fordonskilometer, 
förutsatt att de utländska tunga lastbilarna uträttar 10 % av totala trafikarbetet 
med tunga lastbilar i Sverige.

Ovanstående innebär att den tunga trafiken utgör drygt 4 % av totala trafikarbetet 
på det svenska väg- och gatunätet och transporter med farligt gods drygt 0,1 % 
eller 1 %o av totala trafikarbetet.



För att närmare belysa förekomsten av fordon avsedda för transport av farligt 
gods har observationsstudier gjorts i Norrköpingsområdet och i Västerviks- 
området med hjälp av videoupptagningar. De observationspunkter som valts 
ligger på högtrafikerade trafikleder i och utanför tätorten. De båda städerna kan 
anses representativa för en mängd kuststäder som har en oljehamn från vilken olja 
och bensin distribueras vidare med tankbilar. I figur 1 redovisas de oljedepåer 
som finns runt om i Sverige.



Figur 1 Oljedepåer runt om i Sverige 
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I figur 2 redovisas observationspunkternas läge samt antalet observerade lastbilar 
med skylt som anger farligt gods samt inom parentes antalet tankbilar för bensin 
eller olja under en 16-timmarsperiod (06:00 - 22:00) under en vardag.

Totalt observerades 125 500 fordon, varav 12 400 eller 10 %  var tunga lastbilar. 
1 013 fordon eller 0,8 %  av samtliga fordon var försedda med den orangefärgade 
skylten som anger farligt gods. Av de tunga lastbilarna hade 8,1 % skylt för 
farligt gods.

Ovanstående visar att förekomsten av farligt gods vägmässigt och tidsmässigt är 
betydligt högre än vad ett riksgenomsnitt visar utifrån tillgängliga uppgifter om 
körsträckor.

Det största antalet transporter med farligt gods i observationsundersökningen var 
16 transporter per timme i Norrköpings hamnområde och utgjorde där 3 % av 
totala trafiken och 15 % av antalet tunga lastbilar.

Av de drygt 12 000 observerade tunga lastbilarna utgjordes 54 %  av fordons- 
kombinationer d v s  dragbil och släp. Transporterna med farligt gods utfördes till 
80 % av fordonskombinationer.

Det är uppenbart att farligt gods i form av eldningsolja, bensin och syror i mycket 
hög grad utförs med tunga fordonskombinationer, vilket innebär maximala trans
portmängder per transport.

Andel fordonskombinationer

Eldningsolja
Bensin
Andra kolväteföreningar 
Syror
Övriga tank- och bulktransporter 
Farligt styckegods 
Ej farligt gods
Totalt

%
85
93
70 
90 
73
71 
52
54
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Figur 2 Observationspunkters läge i Norrköpings- och Västerviksområdena 
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När det gäller styckegodstransporter med farligt gods har det mte varit möjligt att 
identifiera vad som transporterats medan däremot eventuellt innehåll i tankfor
donen finns angivet på skylten. I tabell 1 redovisas godskod med klartext för de 
drygt 1 000 observerade fordonen eller fordonskombinationema.

Tabell 1 Förekommande koder vid observationerna i Norrköping och Västervik

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

1018 Freon (klorfluorkolväte) 1 1 0,1*
1073 Oxygen, djupkyld 10 10 1,0%
1170 Etanol 7,5 9,5 0,9%
1172 Etylenglykolacetat 1 1 0,1%

1173 Etylacetat 0,5 0,5 0,0%
1202 Eldningsolja 273,5 280,5 27,8%
1203 Motorbensin 266 22 288 28,6%
1219 Isopropanol 1 1 0,1%

1223 Flytande kolväten 
med flampunkt 21-55°C 8 8 0,8%

1263 Färger, lacker, m.m. 
med flampunkt >20°C 2 2 0,2%

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

1830 Svavelsyra 12 12 1,2%
1866 Harts 2 2 0,2%
1878 Gasol 1 1 0,1%
1965 Gaser av kolväten 5 5 0,5%

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

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

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

2582 Järnklorid 2 2 0,2%
???? Okänt 1 1 0,1%

- Styckegods (kod saknas) 314,5 26 340,5 33,8%

Summa: 949 59 1008 100%

Anm: Decimaler efter antal fordonskombinationer innebär att det transporteras 
olika ämnen på dragfordon och släp.



Förutom farligt styckegods (33,8% av fordonen), diesel- eller eldningsolja 
(27,8 %) och motorbensin (28,6 %)  förekommer oxygen, svavelsyra och nitrogen 
i vardera drygt 1 % av transporterna medan etanol, flytande kolväten med flam- 
punkt 21-55°C respektive brandfarlig vätska med flampunkt >20°C förekommer i 
vardera knappt 1 % av transporterna. Övriga ämnen förekommer i lägre grad och 
representeras oftast av enstaka transporter.

Givetvis varierar förekomsten av de senare mellan olika delar av landet samtidigt 
som det finns andra farliga ämnen som inte förekommit vid observations- 
studiema.

I tabell 2 har de observerade tanktransportema fördelats efter den primära risken 
(första siffran i ämneskoden = ämnets normala egenskaper) och den sekundära 
risken (andra siffran och eventuellt en tredje siffra, som anger vad som kan hända 
om ämnet kommer ut ur tanken).

Tabell 2 Andel transporter med skylt för farligt gods uppdelade efter primär
och sekundär risk.

Anm 0

S e k u n d ä  r r i s k Sekundär r i s k
Prim är r i s k Försumbar

r i s k
G as-

u t v e c k l i n g
Brand

fa r a
Spontan

h ä f t i g
r e a k t io n

Summa även  f ö r  
o x i d a t i o n

G a s u t v e c k l i n g 0,1% 4,0% 0,9% 5,1% 1,5%
B r a n d fa r a 45,5% . 45,4% . 90,9% •

O x id e ra n d e 0,1% . , # 0,1% .

F r ä ta n d e 3,6% • • 0,3% 3,9% •

A n d el: 49,4% 4,0% 46,3% 0,3% 100,0% 1,5%



Drygt 90 % av tankfordonen har brandfarliga ämnen och hälften av dessa kan vid 
en eventuell olycka medföra brandfara. Totalt sett har hälften av samtliga tank
transporter klassats som att sekundära risker är försumbara.

Utifrån observationsstudiema har försök gjorts att bedöma om fordonen varit 
lastade eller ej. På ungefär 30 %  av tankbilarna var den bakre axeln upphissad, 
vilket betyder att tomköming förelegat. I vilken omfattning det eventuella släp
fordonet varit lastat eller ej har inte varit möjligt att observera. Normalt är enligt 
SCB tomkömingsandelen av den totala körsträckan närmare 30 %  när det gäller 
lastbilar i yrkesmässig trafik. För tankbilar torde tomkömingsandelen vara högre.



4 TRAFIKOLYCKSRISKER

Projektets syfte är att beräkna risker för trafikolyckor där det farliga godset givit 
upphov till skador på människor, natur eller egendom och graden av dessa skador 
i antal skadade eller dödade människor samt omfattningen av skadorna på natur 
och egendom.

Det är som tidigare nämnts sällsynt att det farliga godset ger upphov till skador på 
person medan däremot betydande skador kan uppstå på människor och egendom 
till följd av själva trafikolyckan. Dessa skador är jämfört med de skador som kan 
uppstå till följd av det farliga godset totalt sett större och kan till och med i det en
staka fallet nå upp till de skador som kan förväntas om det farliga godset t ex 
exploderar i en högtrafikerad miljö.

En tanktransport som kolliderar med en fullastad buss kan, utan att det farliga 
godset bidrar till ytterligare skador, resultera i tiotals dödade och skadade. Givet
vis blir skador än värre om det farliga godset samtidigt antänds.

Det kan definitionsmässigt råda delade meningar om vad som skall betraktas som 
en "farligtgodsolycka". Skall alla risker som är knutna till transporten beaktas 
eller enbart riskerna med det farliga godset? För de som arbetar med farligt gods 
är det givetvis det senare som är av intresse men samtidigt skulle en minskning av 
trafikolycksrisken, där fordon med farligt gods är inblandade, minska antalet 
olyckor där det farliga godset ger upphov till skador.

Eftersom det totala projektet skall resultera i en samhällsekonomisk bedömning 
av olika transportsätt för farligt gods med avseende på transportväg och trans
portfordon torde även de direkta trafikolyckskonsekvensema vara av stor 
betydelse.

De myndigheter som ansvarar för farligt gods är inte direkt ansvariga för trafik
säkerheten på väg- och gatunätet beroende på att regler för framförande av fordon 
med farligt gods är desamma som för övrig trafik. Farligt gods får emellertid inte 
transporteras inom vissa delar av kommuner. Dessa senare beslut fattas emellertid 
på kommunal nivå och inte t ex av räddningsverket.



Samtidigt inträffar olyckshändelser vid transporter med farligt gods på väg som 
definitionsmässigt inte är trafikolyckor. Dessa händelser behandlas inte i denna 
rapport.

Om den olycksstatistik som omfattar polisrapporterade trafikolyckor innehöll 
information om de inblandade fordonen transporterat farligt gods, typ av gods och 
godsmängd och uppgifter om eventuella följdkonsekvenser hade de ovan behand
lade frågeställningarna kunnat koncentrerats på insamling av exponeringsdata för 
beräkning av trafikolycksriskema.

Frånvaron av denna information innebär att trafikolycksriskema baseras på upp
gifter om tunga fordon eller fordonskombinationer i trafikolyckor. Information 
om tankbilar i personskadeolyckor har också kunnat erhållas. Dessutom finns 
information om räddningsinsatser i samband med trafikolyckor där utsläpp av 
olika farliga ämnen dokumenterats av räddningsverket.

4.1 Trafikolycksriskberäkningar och trafikolyckskonsekvensberäk-
ningar

Trafikolycksriskberäkningama i det följande innebär att sannolikheten för en 
trafikolycka beräknas genom

t’—.ci i _ Antalet händelser - trafikolyckor eller olycksfordon
i  ratiK O iy c k s iis k  —

Körsträcka (milj. fordonskm)

Trafikolycksrisken kan anges på åtminstone två olika sätt:

1. Antalet olyckor med en viss typ av fordon inblandade relaterat till körsträckor 
för samtliga inblandade fordon. Normalt definieras detta mått som olycks- 
kvot = antal olyckor per miljon fordonskilometer.

2. Antalet olycksfordon av viss typ relaterad till körsträckor för dessa fordon. 
Detta mått kan definieras som fordonsolycksrisk eller fordonsolycks- 
kvot = antal olycksfordon per miljon fordonskilometer.

Fordonsolycksrisken är alltid högre än olyckskvoten eftersom flertalet trafik
olyckor utgörs av kollisioner mellan fordon, normalt två fordon.



Skador till följd av det farliga godset beskrivs inte i denna rapport utan endast de 
skador som själva olyckan ger upphov till på de inblandade personerna. För att 
mera lättfattligt förstå riskerna anges också i de fall det är möjligt det förväntade 
antalet trafikolyckor eller olycksfordon per år.

4.2 Tunga lastbilar inblandade i trafikolyckor

Åren 1988-1990 var i genomsnitt 1 251 tunga lastbilar inblandade i polisrapporte- 
rade personskadeolyckor per år, varav 505 med släp. I tabell 3 har dessa person- 
skadeolyckor även fördelats på tättbebyggt respektive ej tättbebyggt område.

Tabell 3 Antal tunga lastbilar inblandade i polisrapporterade personskade
olyckor per år enligt den officiella statistiken (SCB) 1988-1990.

Tättbebyggt
område

Ej tättbebyggt 
område

Summa

Tung lastbil utan släp 390 356 746
Tung lastbil med släp 143 362 505
Totalt tunga lastbilar 533 718 1 251

Tunga lastbilar utgör 5 %  eller vart 20:e motorfordon av de totalt inblandade 
motorfordonen i polisrapporterade personskadeolyckor under 1988-1990.

På det statliga vägnätet inträffade under perioden 1988-1990 i genomsnitt 880 
personskadeolyckor/år med minst en tung lastbil inblandad. Det totala antalet 
polisrapporterade olyckor med en tung lastbil inblandad (även enbart egendoms- 
skador) var 3 946 per år. Av dessa var 1 708 kollisionsolyckor mellan motor
fordon och 631 singelolyckor (enbart den tunga lastbilen) och 1 606 kollisioner 
med i första hand vilt men också fotgängare och cyklister samt övriga olyckor.



Tabell 4 Antal polisrapporterade olyckor med minst en tung lastbil inblandad 
på det statliga vägnätet. Genomsnittligt antal per år för åren 1988- 
1990.

Tättbebyggt
område

Ej tättbebyggt 
område

Personskadeolyckor 170 707
Samtliga olyckor 633 3 262

Därav

Singel
Personskadeolyckor 13 121
Samtliga olyckor 115 430

Kollisioner
Personskadeolyckor 112 473
Samtliga olyckor 369 1 318

Övriga
Personskadeolyckor 45 113
Samtliga olyckor 149 1 514

Utifrån tabell 3 och 4 har totala antalet polisrapporterade trafikolyckor skattats 
med hänsyn till bebyggelse, tung lastbil med och utan släp (exklusive vilt
olyckor).

Tabell 5 Skattning av antalet tunga lastbilar inblandade i polisrapporterade 
trafikolyckor per år efter bebyggelse och förekomst av släp.

Tättbebyggt
område

Ej tättbebyggt 
område

Summa

Tung lastbil utan släp 1450 1 100 (+vilt 450) 2 550 (+ vilt 450)
därav i personskadeolyckor 390 356 746

tung lastbil med släp 530 1 100 (+ vilt 550) 1 630 (+ vilt 550)
därav personskadeolyckor 143 362 505

Totalt 1980 2 200 (+ vilt 1 000) 4 180 (+ vilt 1 000)
därav personskadeolyckor 533 718 1 251



4.3 Nationell nivå

Den totala fordonsolycksrisken för tunga fordon på nationell nivå är således:

4 180/2 700 = 1,55 tunga fordon inblandade i polisrapporterade trafikolyckor per 
miljon fordonskilometer.

Motsvarande för personskadeolyckor:

1 251/2 700 = 0,46 tunga fordon inblandade i polisrapporterade personskade
olyckor per miljon fordonskilometer.

4.4 Fördelning av fordonsolycksrisken på tätort/landsbygd för tung 
lastbil utan och med släp

För att beräkna hur riskerna fördelar sig mellan Tättbebyggt respektive Ej 
tättbebyggt område samt Tung lastbil utan respektive med släp saknas tillgång till 
exponeringsdata (trafikarbete). En grov skattning är att ungefär 25 % av den 
tunga trafiken uträttas inom tättbebyggt område och att 30 % av denna trafik 
uträttas med släp. Detta ger följande fördelning av trafikarbetet om vi samtidigt 
antar att 50 % av den tunga trafiken har släp utanför tättbebyggt område.

Tabell 6 Skattning av trafikarbetet för tunga fordon på tättbebyggt respektive ej 
tättbebyggt område utan och med släp.

Skattat trafikarbete 
Miljon fordonskilometer

SummaTättbebyggt
område

Ej tättbebyggt 
område

Tungt fordon utan släp 
Tungt fordon med släp 
Totalt

472.5 (15 %)
202.5 (10%) 
675 (25 %)

1012.5 (30%)
1012.5 (45%) 
2 025 (75 %)

1485
1 215
2 700

I tabell 7 redovisas fordonsolyckskvoten för tunga lastbilar utan respektive med 
släp i tättbebyggt respektive ej tättbebyggt område.



Tabell 7 Skattat antal tunga lastbilar inblandade i polisrapporterade trafik
olyckor respektive polisrapporterade personskadeolyckor per miljon 
fordonskilometer med tung lastbil (ej viltolyckor) fördelat på tung 
lastbil utan och med släp samt tättbebyggt respektive ej tättbebyggt 
område.

Tättbebyggt
område

Ej tättbebyggt 
område

Summa

Utan släp Alla olyckor 3,07 1,09 1,72
Personskadeolyckor 0,83 0,35 0,50

Med släp Alla olyckor 2,62 1,09 1,34
Personskadeolyckor 0,71 0,36 0,42

Totalt Alla olyckor 2,93 1,09 1,55
Personskadeolyckor 0,79 0,35 0,46

Observera att ovanstående tabell inte baseras på direkta skattningar av trafik
arbetet utan är baserad på en grov uppskattning av fördelningen av trafikarbetet.

Som framgår av tabellen är riskerna högre i tättbebyggt område än i ej tättbebyggt 
område medan skillnaderna är begränsade mellan tunga fordonskombinationer 
och enbart lastbilar. Eftersom tillgänglig olycksstatistik, som möjliggör analys av 
olika miljöer, inte tar hänsyn till om den tunga lastbilen har släp eller ej har det i 
denna undersökning inte varit möjligt att göra jämförelser mellan tunga lastbilar 
med och utan släp.

I tabell 8 anges andelen singelolyckor utan hänsyn till om det tunga fordonet har 
släp eller ej.

Tabell 8 Andel singelolyckor av polisrapporterade trafikolyckor (ej vilt), totalt 
och personskadeolyckor.

Tättbebyggt Ej tättbebyggt
område område

Alla olyckor 0,24 0,25

Personskadeolyckor 0,10 0,20



Totala antalet tunga lastbilar i polisrapporterade trafikolyckor i Sverige kan upp
skattas till 4 180 årligen, varvid kollisoner med vilt inte ingår. Ungefär 3 155 av 
dessa är inblandade i kollisionsolyckor och 1 025 i singelolyckor. Den skattning 
som finns avseende trafikarbetet för den tunga trafiken, 2,7 miljarder fordons- 
kilometer årligen, innebär att risken för en tung lastbil att bli inblandad i en polis- 
rapporterad trafikolycka (ej viltolyckor) när det gäller kollisionsolyckor respek
tive singelolyckor är följande:

3 155/2 700 = 1,17 kollisionsolyckor/miljon fordonskilometer 
1 100/2 700 = 0,38 singelolyckor/miljon fordonskilometer.

Värdena är av samma storleksordning som för personbilstrafik med den skill
naden att personbilar har en något högre risk för singelolyckor och en något lägre 
risk för kollisionsolyckor. Det finns således inte något som talar för att tunga last
bilar totalt är mer olycksinblandade än personbilar i vägtrafiksystemet som helhet, 
även om de är något överrepresenterade i personskadeolyckor och i hög grad
överrepresenterade i dödsolyckor, framför allt vid frontalkollisioner med person
bilar.

Genom att utgå från att tunga lastbilar utgör var 25 :e motorfordon i trafiken och 
att de därvid också utgör 4 % av alla olycksfordon, medför detta att de kan för
väntas utgöra 4 % av motorfordon i singelolyckor och förväntas vara inblandade i 
närmare 8 % av alla kollisionsolyckor mellan motorfordon.

Skattning av andelen tunga fordon i singelolyckor och kollisionsolyckor om tunga 
fordon utgör 4 % av trafiken.

Andel av Andel i kollisionsolyckor med
singelolyckor Ej tungt fordon Tungt fordon

Ej tungt fordon 0,96 0,96 • 0,96 
0,9216

0,96 • 0,04 
0,0384

Tungt fordon 0,04 0,04 • 0,96 
0,0384

0,04 • 0,04 
0,0016

Andelen kollisionsolyckor med minst ett tungt fordon inblandat blir därmed 

2 • (0,96) (0,04) + (0,04)2 = 2 • (0,04) - (0,04)2 = 0,0784 eller 7,84 %.



Ovanstående beräkningsmodell är utgångspunkt för de beräkningar av skattad 
förekomst av farligtgodsolyckor i det fiktiva vägnät som används för att illustrera 
hur förekomsten av farligtgodsolyckor varierar med miljö, vägstandard och trafik
förhållanden i kapitel 11.

Om andelen fordon avsedda för farligt gods av totala trafiken är X erhålls det 
förväntade antalet trafikolyckor med fordon avsedda för farligt gods i en viss 
miljö genom

Andelen singel - 

Totala antalet olyckor av totala 

trafikolyckor antalet trafik

olyckor

Förväntat antal 

olyckor med fordon 

avsedda för farligt gods

Andelen kollisions- 

olyckor av totala 

antalet trafikolyckor

2x -  x

I räkneexemplet som redovisas i kapitel 11 har den förväntade andelen singel
olyckor av singel- och kollisionsolyckor antagits vara 0,25 och motsvarande för 
kollisionsolyckor således 0,75.

Förväntat antal 

olyckor med fordon 

avsedda för farligt 

gods

Totala antalet 

trafikolyckor [»•25 x + 0,75 (2x - x )

När tillgång finns till uppgifter från olycksstatistik när det gäller antal singel- 
respektive kollisionsolyckor och förekomst av fordon för olika typer av farligt 
gods skall givetvis dessa värden användas.

Givetvis finns det när det gäller polisrapporterade trafikolyckor ett mörkertal. 
Eftersom bärgning ofta är aktuell kan emellertid förväntas att flertalet trafik
olyckor med tunga fordon rapporteras.



Antalet trafikolyckor är fler än vad som är känt genom polisen. Den enda 
praktiska möjlighet som vi har för att belysa och jämföra olycksrisker är emeller
tid den rapportering som sker genom polisen och där skadornas omfattning i 
olyckorna delvis styr denna rapportering. Det är därför naturligt att olyckor med 
tunga fordon rapporteras i något högre grad eftersom skadornas omfattning i 
genomsnitt är större än då enbart personbilar är inblandade. En framkomlig väg 
att öka kunskapen om förekomsten om farligt gods i trafikolyckor kan vara att 
erhålla information genom försäkringsbolagen.



5 POLISRAPPORTERADE PERSONSKADEOLYCKOR MED
TANKBILAR INBLANDADE 1988-1990

Enligt SCBs tidigare nämnda statistik över varutransporter med lastbil transpor
terades 1990 följande mängder i tankbilar.

Tabell 9 Transportmängder efter varuslag som transporterats i tank 1990. (SCB 
Varutransporter med lastbil)

1000 ton
Tank
brand

Tank
mjölk

Tank
övrigt

Mjölk eller mejeriprodukter 4 580 280
Oljor och fetter 122
Olja och bensin 10 770 200
Kemiska produkter 500 1000
Vägarbeten m m 60 10
Avfall, slam 3 000
Totalt 11330 4 580 4 612

Genom samköming med olycksuppgifter om fordon med bilregistret har det varit 
möjligt att särredovisa personskadeolyckor med tankbilar inblandade och tank
bilens karosserityp för perioden 1988-1990.

I tabell 10 redovisas de inblandade tankbilarna efter karosserityp samt olyckstyp 
och motpart vid kollisioner.



Tabell 10 SCBs personskadeolyckor för tankbilar 1988-1990

Tankbils-
typ

Singel
olycka

Fierifordonsolycka med Summa
TLb LLb Pb Oskyddad

GCMMc
Övriga
fordon

Brandi 3 5 1 20 8 1 38
Brand II 2 1 1 8 1 13
Brand 4 1 9 1 15
Mjölk 1 16 1 1 19
Asfalt 1 1
Kemi 3 1 6 10
Gas 2 2
Slam 1 1 1 13 1 1 18
Övrist 2 1 1 ......4......
Totalt 14 8 4 76 14 4 120

TLb=Tung Lastbil, LLb= Lätt Lastbil, Pb= Personbil, 
GCMMc=Gående,Cykel. Moped,Motorcykel.

Av de 120 olycksfordonen var 79 tankfordon för mer eller mindre brandfarligt 
gods, 19 tankfordon var avsedda för mjölk och 22 för övrigt gods. Enligt SCB var 
körsträckan för farligt gods i form av oljeprodukter 45 351 000 fordonskilometer 
1990, vilket innebär (om vi antar att det inträffar 67/3 = 22,3 personskadeolyckor 
per år med brandfarliga oljeprodukter) att personskadeolycksrisken är 0,48 
personskadeolyckor per miljon fordonskilometer mot den genomsnittliga risken 
0,46 för all tung trafik. Observera att information om i vilken utsträckning 
fordonen varit lastade eller ej inte varit tillgänglig.

Givetvis är det otillfredställande att belysa transportsituationen och trafikolycks
situationen indirekt genom olika fördelningsantaganden. Situationen är emellertid 
den att det är möjligt att grovt skatta trafikolycksproblemet med farligt gods i 
årligt antal olyckor.

Tre trafikolyckor med personskada under åren 1988-1990 har enligt polisens upp
gifter resulterat i betydande utsläpp från tankbilar med farligt gods.



6 RÄDDNINGSVERKETS UPPFÖLJNING AV RÄDDNINGS
INSATSER I SAMBAND MED FARLIGA ÄMNEN

För år 1990 har räddningsverket sammanställt de olika räddningsinsatser som 
utförs för sanering m m av farliga ämnen.

I tabellen nedan redovisas de räddningsinsatser som utförts vid trafikolyckor med 
avseende på ämne och den mängd som tagits om hand eller krävt sanering. Härvid 
finns 19 trafikolyckor med farligt gods - farligtgodsolyckor - där det farliga 
godset läckt eller runnit ut.

Fördelningen på ämne och mängd framgår av tabell 11.

Tabell 11 Antal trafikolyckor med farligt gods som krävt räddningsinsatser efter 
typ av ämne och utsläppsmängd.

Ämne
Antal
totalt

Därvid utsläpp
<2001 200-1 000 1 1000-10 0001 >10 000 I

Kemikalier 6 6
Bensin 2 1 1
Diesel 4 2 2
Olja 7 6 1
Totalt 19 12 3 1 3

Till detta kommer också räddningsinsatser då drivmedel läckt ut i samband med 
trafikolyckor.

Som framgår saknas räddningsinsatser för små utsläppsmängder av bensin, vilket 
kan förklaras av att bensin även i relativt stora mängder helt avdunstar. Detta 
styrks också av de räddningsinsatser som krävs vid utsläpp från drivmedelstank i 
samband med trafikolyckor.



Tabell 12 Antal trafikolyckor där drivmedel läckt ut som krävt räddningsinsatser

Drivmedel
Antal
totalt

Därvid utsläpp
<2001 >2001

Bensin 4 4 -

Diesel 18 13 5
Totalt 22 17 5

Dessa trafikolyckor definieras ej som farligtgodsolyckor. Det är oklart i vilken 
utsträckning de inblandade fordonen har haft farligt gods eller ej.



7 SKATTNING AV ANTALET FORDON MED FARLIGT GODS
I TRAFIKOLYCKOR PÅ NATIONELL NIVÅ

Totala körsträckan under 1990 med farligt gods var enligt SCB 71 014 000 kilo
meter varav med olja eller bensin 45 351 000 kilometer. Detta innebär att sanno
likheten att ett tungt fordon har farligt gods är 1/38 och att det farliga godset är 
olja eller bensin är 1/60.

Med dessa siffror kan vi i princip räkna ut sannolikheter för att dessa fordon skall 
kollidera med varandra förutsatt att de är jämnt fördelade och trafikolycksrisken 
är den vi beräknat ovan.

Först antalet förväntade fordon med farligt gods i de 3 155 polisrapporterade 
kollisionsolyckoma

1,17 • 71 014 = 83 farligtgodsfordon i kollisionsolyckor per år

och 0,38 • 71 014 = 27 farligtgodsfordon i singelolyckor per år

d v s  totalt ungefär 110 farligtgodsfordon i polisrapporterade trafikolyckor per år 
och 53 respektive 17 fordon per år med bensin eller olja i kollisionsolyckor 
respektive singelolyckor.

Antalet förväntade kollisioner mellan tunga fordon kan skattas till 1/49 • 3 155 =
64 kollisioner per år då antalet tunga lastbilar utgör 1/25 av trafiken.

Förväntat antal kollisioner mellan tung lastbil och tung lastbil med farligt gods av 
de 64 kollisionerna

64 • (2(37/38 • 1/38) - 1/38- 1/38) = 3,23 kollisionsolyckor per år.

Förväntat antal kollisioner mellan tung lastbil och tung lastbil med olja eller
bensin av de 64 kollisionerna

64 • (2(59/60 • 1/60) - 1/60 • 1/60) = 2,08 kollisionsolyckor per år.



I den officiella statistiken finns sex sådana olyckor med personskada registrerade 
där en av de tunga lastbilarna var avsedda för olje- eller bensintransporter under 
under åren 1988-1990 d v s  2,0 per år.

Sannolikheten att två tunga fordon med farligt gods skall kollidera med varandra

64 [1/38 • 1/38] = 64 • 0,000693 = 0,044 kollisioner per år.

Två tunga lastbilar med bensin eller olja kolliderar

64 [1/60 • 1/60] = 64 • 0,000278 = 0,017 kollisioner per år.

Singelolycka med tung lastbil med olja eller bensin bör också utgöra 1/60-del av 
samtliga singelolyckor med tung lastbil.

1/60 • 1 025 = 17,0 singelolyckor per år. I den officiella statistiken finns tre 
olyckor med personskada per år och totala antalet polisrapporterade singelolyckor 
borde vara mellan 11,4 och 29,5 beroende på hur antalet olyckor och trafikarbetet 
fördelar sig mellan tättbebyggt respektive ej tättbebyggt område.

Sammanfattningsvis gäller att de skattningar som redovisats ovan tämligen väl 
beskriver den empiriska erfarenheten för olika typer av trafikolyckor med farligt 
gods.



8 TRAFIKOLYCKSFORDON MED FARLIGT GODS
- SAMMANFATTNING

100-120 fordon avsedda för farligt gods är uppskattningsvis årligen inblandade i 
polisrapporterade trafikolyckor (exklusive viltolyckor).

70-90 av dessa är avsedda för eller lastade med oljeprodukter, ungefär hälften 
med bensin och hälften med andra oljeprodukter.

40-50 av olyckorna är singelolyckor och de övriga kollisioner mellan motor
fordon.

25-30 av olyckorna resulterar i personskador. I dessa skadas ett 50-tal personer 
varav tre till fem dödas.

Två till fem kollisionsolyckor kan förväntas mellan en tung lastbil och en tung 
lastbil med farligt gods.

Att båda lastbilarna har farligt gods i en kollisionsolycka kan förväntas inträffa 
ungefär en gång på 20 år.

Vid dessa olyckor föreligger givetvis sannolikhet för farligtgodsolycka, d v s det 
farliga godset resulterar i följdkonsekvenser. Någon olycka där det farliga godset 
givit upphov till personskador är inte känd utifrån den information som funnits 
tillgänglig.

Utifrån uppgifterna från räddningsverket kan 19 farligtgodsolyckor definieras 
under 1990.

Om detta år är representativt kan således sannolikheten för att en trafikolycka med 
ett fordon med farligt gods resultera i en farligtgodsolycka skattas till 1/6 - d v s 
vart sjätte fordon avsett för farligt gods i trafikolyckor ger upphov till en far
ligtgodsolycka.



9 ÅTGÄRDER FÖR ATT MINSKA TRAFIKOLYCKSRISKERNA

En rimlig slutsats av ovanstående är att olycksriskerna inte nämnvärt varierar 
mellan gods- och persontransporter med bilar, eller mellan olika typer av gods
transporter om hänsyn tas till transporternas fördelning i olika miljöer.

Detta innebär generellt att olycksriskerna kan minskas för t ex transporter med 
farligt gods genom att transporterna i mindre grad utförs inom tättbebyggt 
område, under natten, i mörker, vid halt väglag, av oerfarna förare o s v ,  det vill 
säga under sådana omständigheter som bidrar till höga olycksrisker.

Med utgångspunkt från transporter av farligt gods är det givetvis viktigt att frek- 
vent använda transportleder skall ha hög trafiksäkerhet, effektiv vinterväghållning 
och vägbelysning samt att förarnas körtid och vilotid regleras och att förarna 
utbildas och informeras om risker i trafiken och avseende det farliga godset.

Samtidigt krävs givetvis att beredskap finns när olyckor inträffar för att reducera 
eller förhindra följdkonsekvenser av det farliga godset.

Konstaterandet ovan att transporter med farligt gods har i stort sett samma risker 
för trafikolyckor som övriga transporter med tunga fordon säger emellertid inget 
om vilka effekter nuvarande åtgärdsnivå ger upphov till och inte heller i vilken 
grad det är möjligt att sänka olycksriskerna för just transporter med farligt gods 
jämfört med andra godstransporter.

Med utgångpunkt från de skador som vissa typer av transporter med farligt gods 
kan innebära spelar givetvis godsmängden per fordon(skombination) en avgö
rande roll för eventuella skador. En begränsning av godsmängden genererar 
emellertid fler fordon och därmed fler olyckor.

Om det är så att följdkonsekvensema av det farliga godset ökar mer än propor
tionellt med godsmängden skulle en minskning av godsmängden innebära mindre 
följdkonsekvenser men samtidigt fler olyckor och fler dödade i trafiken genom att 
det då krävs fler fordon.



I de 67 personskadeolyckoma med tankbil för bensin eller dylikt under 1988- 
1990, dödades 1,7 per år, skadades svårt nio och skadades lindrigt 20 personer per 
år. En halvering av den maximala godsmängden skulle således kunna innebära en 
50-procentig ökning av dessa siffror (om hälften av tankfordonen har släp) och 
skulle kunna motiveras om följdkonsekvensema kunde minskas med mer än en 
dödad per år o s v. Ingen av de undersökta olyckorna ovan har lett till några 
följdkonsekvenser men i ett större perspektiv visar den internationella erfaren
heten att trafikolyckor med olja eller bensin kan resultera i ett tiotal dödade och 
50 till 100 skadade.

I den tidigare engelska rapporten bedöms sannolikheten för en händelse med 
bensintransporter i England med mer än tre dödade till ungefär en gång på tio år 
och drabbar då i huvudsak enbart trafikanter. Motsvarande för Sverige borde då 
vara en gång på omkring 40 år utifrån nuvarande situation. Den årliga körsträckan 
med bensintransporter i England är 82 miljoner fordonskilometer mot ungefär 20 
miljoner fordonskilometer i Sverige.



10 SANNOLIKHETER FÖR FARLIGTGODSOLYCKA

I nedanstående tabell sammanfattas ovanstående i ett försök att ange sannolikheter 
för farligtgodsolyckor - d v s  trafikolyckor med farligt gods och där det farliga 
ämnet helt eller delvis läcker eller rinner ut till följd av trafikolyckan.

De sannolikheter som redovisas måste betraktas som räkneexempel eftersom det 
statistiska underlaget är mycket bristfälligt.

I tabell 13 redovisas den skattade fördelningen av farligtgodsolyckoma under ett 
år på ämne, tätort/landsbygd samt utan och med släp.

Tabell 13 Antalet farligtgodsolyckor per år totalt samt för tätort respektive 
landsbygd samt om transporten skett utan eller med släp fördelat på 
olika typer av farligt gods.

Tätort Landsbygd
Totalt Utan släp Med släp Utan släp Med släp

Farligtgodsolycka
därav

20,0 3,0 1,0 6 10

Bensin 6,0 0,9 0,3 1,8 3,0
Olja 6,0 0,9 0,3 1,8 3,0
Gaser 2,0 0,3 0,1 0,6 1,0
Syror 1,0 0,75 0,25 1,5 2,5
Styckegods 5,0 0,15 0,05 0,3 0,5

Ovanstående baserar sig i första hand på att fordonet vält, vilket visat sig vara den 
absolut vanligaste händelsen vid utsläpp i samband med trafikolycka. Uppgifterna 
i tabell 14, 15 och 16 baseras på tillgänglig information från de undersökta tank- 
bilsolyckoma.



Tabell 14 Fördelning av vältningssannolikhet = farligtgodsolycka i tätort 
respektive på landsbygd samt utan respektive med släp.

Tätort Landsbygd Summa
Utan släp 0,15 0,30 0,45
Med släp 0,05 0,50 0,55
Totalt 0,20 0,80 1,00

Tabell 15 Fördelning av utsläppsmängd vid farligtgodsolycka.

Utslläppsmängd
Liten Medel Stor

Utan släp Tank 
Med släp 
Totalt

50% 
25% 
75 %

25 % 
25 % 
25 %

25 % 
50%

Med liten utsläppsmängd avses upp till 500 liter vätska. Medelstor utsläppsmängd 
mindre än 1 500 liter och stor utsläppsmängd flera tusen liter vätska eller 
motsvarande.

Tabell 16 Fördelning av farligtgodsolyckor på miljö-landsbygdsvägar

Motorväg 15 %
Motortrafikled 10 %
Annan väg 75 %

Ovanstående tabeller är underlag för det sannolikhetsträd som redovisas i figur 3. 
I figur 4 redovisas fördelningen av sannolikheter för farligtgodsolyckor vid trafik
olycka med tankfordon för olja och bensin med hänsyn till miljö, med och utan 
släp samt utsläppets storlek.

Figur 4 visar att farligtgodsolyckor kan förväntas oftare på landsbygden än i 
tätort, med släp är vanligare än utan släp, stora utsläpp är minst lika vanliga som 
små utsläpp.



Utsläpp
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Figur 4 Fördelning av sannolikheter för farligtgodsolycka vid trafikolycka 
med tankfordon för olja och bensin med hänsyn till miljö, med och 
utan släp samt utsläppets storlek.



11 SKATTNINGAR AV FÖREKOMST AV FARLIGTGODS
OLYCKOR MED HÄNSYN TILL VÄG- OCH TRAFIKMILJÖ I 
ETT FIKTIVT VÄGSYSTEM SAMT TVÅ DEMONSTRA-
TIONSEXEMPEL - Nybyggnad av vägar samt transport på väg
av given mängd bensin (ammoniak) mellan två orter med väg- 
valsalternativ.

11.1 Nycklar för det fiktiva exemplet

I bilaga 1 redovisas det fiktiva vägsystemet.

Varje vägsträcka har påförts, vägtyp, hastighetsgräns, längd, fordonstrafik per 
dygn, andel tung trafik samt andel fordon för farligt gods samt olyckskvot (den 
normala olyckskvoten utifrån vägtyp). Observera att alla dessa värden, bortsett 
från olyckskvoten (antal trafikolyckor per miljon fordonskilometer) är valda 
godtyckligt men med viss verklighetsförankring. Se tabell 17.

Genom att multiplicera längd och fordonstrafik per dygn och 365 dygn erhålles 
sträckans totala trafikarbete. Detta anges i miljoner fordonskilometer. Genom att 
multiplicera olyckskvoten med trafikarbetet erhålles det förväntade antalet (polis
rapporterade) trafikolyckor per år (ej viltolyckor).

Antalet trafikolyckor med fordon för farligt gods har beräknats enligt följande och 
det har därvid antagits att singelolyckor utgör 25 %  av samtliga trafikolyckor (ej 
viltolyckor)

Singelolyckor med fordon för farligt gods = 0,25 (Antalet trafikolyckor) (Andelen 
tunga fordon för farligt gods av samtliga fordon).

Kollisionsolyckor med fordon för farligt gods = 0,75 (Antalet trafikolyckor) ((2 
(Andelen tunga fordon för farligt gods av samtliga fordon) — (Andelen tunga 
fordon för farligt gods av samtliga fordon) 2)).

Summan av singelolyckor och kollisionsolyckor är antalet olycksfordon = 
Trafikolyckor med fordon för farligt gods.



Var sjätte trafikolycka med fordon för farligt gods ger upphov till en farligtgods
olycka.

30 %  av farligtgodsolyckoma avser bensin alternativt eldningsolja eller farligt 
styckegods. De 10 % som blir över representerar annat farligt gods.

De använda värdena redovisas i tabell 17 med angivande av skattat antal farligt
godsolyckor per år för varje sträcka.
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Sträcka/Väg Vägtyp Hastighets
gräns,
km/h

Längd
(Km)

Fordons-
flöde/dygn
(ÅMD)

Olycks-
kvot

Trafik
arbete/år
Miljon
fordonskm

Antal 
trafik
olyckor per 
år

Andel tung 
trafik %

Andel tung 
trafik för 
farligt gods 
totalt %

Antal trafik
olyckor med 
tunga fordon 
för farligt 
gods per år

Antal farligtgods
olyckor per år därav 
(bensin) alternativt 
(eldningsolja) eller 
(farligt styckegods)

Landsbygdssträckor 
1. TP Kvarstad - TP Motorväg 110 60 20 000 0,2 438,0 87,6 5 0,8 1,22 0,204 (0,061)

Faggorna, E5
2. Kallort - Tvåfålt 9 m 90 55 6 000 0,4 120,5 48,2 4 0,7 0,59 0,098 (0,029)

Kvarstad, RV10
3. Kallort - Krokvik, Tvåfält 7 m 90 50 3000 0,5 54,8 27,4 10 0,4 0,19 0,032 (0,009)

LV399
4. Krokvik - Tvåfält 13 m 110 70 10 000 0,3 255,5 76,7 8 0,5 0,67 0,112 (0,033)

Faggorna, RV 6
5. Kvarstad - Nöden Tvåfält 6,5 m 70 95 2 000 0,6 69,4 41,6 8 1 0,73 0,121 (0,036)

- Krokvik, LV 
499

6. Söder - Krokvik, Tvåfält 8 m 70 7 1000 0,7 2,6 1,8 25 10 0,30 0,050 (0,015)
Hamnvägen

Summa 337 940,6 283,2 3,69 0,616 (0,185)
Tätortssträckor

7. Faggorna, E5 Motorväg 110 10 25 000 0,25 91.3 22,8 4 0,5 0,20 0,033 (0,010)
8. Faggorna, RV 6 Trafikled 70 7,5 15 000 0,6 41,1 24,6 5 0,5 0,22 0,036 (0,011)
9. Faggorna, Kringled 50 20 5000 1,2 36,5 43,8 5 0,5 0,38 0,004 (0,019)
Vattengatan
10. Faggorna, Gata 50 10 3000 1,5 11,0 16,4 4 0,2 0,06 0,009 (0,003)
Järnvägsgatan
11. Kvarstad, E5 Motorväg 110 10 25 000 0,25 91,3 22,8 4 0,4 0,16 0,027 (0,008)
12. Kvarstad, RV10 Gata 50 15 8000 1,5 43,8 65,7 3 0,3 0,34 0,057 (0,017)
13. Kvarstad, LV 499 Trafikled 50 5 2000 0,8 3,7 2,9 5 0,3 0,02 0,003 (0,001)
14. Kvarstad, Trafikled 70 15 4 000 1,0 21,9 21,9 4 0,6 0,23 0,038 (0,011)

Kringvägen
15. Kallort, RV 10 Gata 50 5 8000 1,5 14,6 21,9 3 0,2 0,08 0,013 (0,004)
16. Kallort, LV 399 Gata 50 3 3000 1,5 3,3 4,9 10 0,5 0,04 0,007 (0,002)
17. Krokvik, RV 6 Trafikled 70 10 12 000 1,0 43,8 43,8 6 0,5 0,38 0,064 (0,019)
18. Krokvik, LV 399 Gata 50 4 3000 1,5 4,4 6,6 10 1 0,11 0,019 (0,006)
19. Krokvik, LV 499 Gata 50 3 2 000 1,5 2,2 3,3 7 1 0,06 0,010 (0,003)
20. Krokvik, Gata 50 7,5 2 000 1,5 5,5 8,2 12 5 0,70 0,117 (0,035)

Hamnvägen
21. Nöden, LV 499 Genomfart 50 4 2 500 1,0 3,7 3,7 6 U 0,08 0,013 (0,004)
Summa
Totalt

129
466

417,7
1358*3

313,3
596,6

3,06
6,75

0,519
1,125

(0,153)
(0,338)

Tabell 17 
Redovisning 

av 
ursprungliga 

och 
nya 

vägsträckor i det fiktiva 
vägsystem

et
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Sträcka/Väg Vägtyp Hastighets
gräns,
km/h

Längd
(Km)

Fordons-
flöde/dygn
(ÅMD)

Olycks-
kvot

Trafik
arbete/år
Miljon
fordonskm

Antal 
trafik
olyckor per 
år

Andel tung 
trafik %

Andel tung 
trafik för 
farligt gods 
totalt %

Antal trafik
olyckor med 
tunga fordon 
för farligt 
gods per år

Antal farligtgods
olyckor per år därav 
(bensin) alternativt 
(eldningsolja) eller 
(farligt styckegods)

Nya vägsträckor
a. Ny RV 6 östra Motorväg 110 45 10.000 0,2 164,3 32,9 8 0,5 0,29 0,048 (0,014)
b. Ny RV 6 Västra Motorväg 110 35 6.000 0,2 76,7 15,3 13 0,8 0,22 0,036 (0,010)
c. RV6:1 G:la RV6 Tvåfält 13 m 90 25 4.000 0,3 36,5 11,0 4 0 0 0 (0)
d. LV 399 Delvis ny Tvåfält 7 m 90 40 3.000 0,5 43,8 21,9 10 0,4 0,15 0,026 (0,008)
e. Ny LV 399 Tvåfält 9 m 90 10 5.000 0,4 18,3 7,3 6 2,5 0,32 0,053 (0,016)
f. Nya Hamnvägen Tvåfält 8 m 70 15 1.000 0,7 5,5 3,8 25 10 0,65 0,107 (0,032)
Summa 345,1 92,2 1,63 0,27 (0,08)

CO
CD



I figur 5 redovisas det skattade antalet farligtgodsolyckor per år på de olika 
sträckorna och i figur 6 redovisas det skattade antalet farligtgodsolyckor per km 
och år.
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11.2 Nybyggnad av vägar

Förändring av antal farligtgodsolyckor till följd av vägförändringar och åtföljande 
trafikförändringar.

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.

Figur 7 Före och efter vägförändring av det fiktiva vägsystemet.



Genom denna förändring kommer 0,394 farligtgodsolyckor per år att ersättas av
0.269.farligtgodsolyckor, en minskning med 0,125 farligtgodsolyckor per år i hela 
systemet.

Totala antalet farligtgodsolyckor i systemet har skattats till 1,125 per år, vilket 
innebär en minskning av 10 %.

För tätorten Krokvik sker en dramatisk förändring från 0,21 farligtgodsolyckor 
per år till <0,02 farligtgodsolyckor per år eller i stället för en farligtgodsolycka i 
genomsnitt vart femte år ger den nya situationen en farligtgodsolycka vart 
femtionde år.

11.3 Transport på väg av given mängd bensin (ammoniak) mellan två 
orter - Vägvalsaltemativ

100 000 ton bensin och 10 000 ton ammoniak skall transporteras årligen från 
Krokvik till Kvarstad.

Detta innebär 4 000 bensintransporter per år med i genomsnitt 25 ton per lands
vägstransport och 800 motsvarande ammoniaktransporter med 12,5 ton per 
landsvägstransport. 100 000 ton bensin motsvarar den årliga bensinförbrukningen 
för ungefär 70 000 personbilar. Tanktransportema för ammoniak antas vara 30 
gånger säkrare än motsvarande för bensin till följd av högre kvalitet på tanken 
(tjockare plåt).

Alternativa vägar.

1. 4 000 bensintransporter respektive 800 ammoniaktransporter per år går över 
Faggorna till Kvarstad

2. 2 000 bensintransporter respektive 400 ammoniaktransporter per år går över 
Nöden respektive Kallort till Kvarstad

I tabellen nedan anges det förväntade antalet farligtgodsolyckor för de två olika 
alternativen samt alternativen där allt fraktas över Nöden respektive Kallort.

Farligtgodsolyckor per år med
Bensin
0.086

Ammoniak
0.0006Alternativ 1.

Alternativ 2. 0.122 0.0008
allt över Nöden 0.124 0.0008
allt över Kallort 0.119 0.0008



100.000 ton bensin från Krokvik till Kvarstad  
( 10.000 ton am m oniak  från Krokvik till Kvarstad )

Kvarstad

Figur 8 Olika transportalternativ för bensin- och ammoniaktransporter mellan 
Krokvik och Kvarstad i det fiktiva vägsystemet.



Det är således 30 % säkrare att välja den längsta vägen men med den högsta stan
darden. Observera att ovanstående farligtgodsolyckor avser de 4 000 respektive 
800 transporterna och innebär i stort att förändringen är från en farligtgodsolycka 
på 8,2 år till en farligtgodsolycka på 11,6 år om den längre och säkrare vägen 
väljs när det gäller bensin, 169,5 km i stället för 136,5 km respektive 144,5 km.

För ammoniaktransportema är motsvarande förändring från en farligtgodsolycka 
per 1 250 år till en farligtgodsolycka på 1 700 år.

I princip innebär ovanstående 20 transporter per vardag under ett år när det gäller 
bensin. Avståndet är sådant att det knappast möjliggör mer än en transport per 
tankfordon och dag för bensintransporter eftersom varje transport kräver åtmin
stone fem timmar tur och retur. I en sådan situation kommer givetvis så stora 
fordonskombinationer som möjligt att väljas.

En vanlig tankbil kan lasta mellan 12 och 15 ton bensin. Med släp kan lasten 
uppgå till mellan 30 och 36 ton bensin.

Om transporterna i genomsnitt kan ta t ex 36 ton, minskar antalet transporter till 
14 per vardag. Motsvarande minskning sker när det gäller antalet olyckor men 
sannolikheten för vältning ökar med ökade konsekvenser (större utsläpp) vid 

farligtgodsolycka.

Bensintransportema kommer att vara inblandade i knappt en polisrapporterad 
trafikolycka årligen (singelolycka med fordon för bensin eller kollision med annat 
motorfordon).

Observera att ovanstående räkneexempel måste användas med stor försiktighet. 
Avsikten är i första hand att illustrera vilken typ av uppgifter som krävs för denna 
typ av beräkningar. Som framgår av ovanstående exempel påverkar färdväg, väg- 
standard, trafikförhållanden, fordonstyp och lastmängd antalet farligtgodsolyckor.

I och för sig skulle ovanstående modeller mycket väl kunna användas och utveck
las. Den stora osäkerheten är i sig inte de relativa effekterna utan gäller i första 
hand skattningar av antal farligtgodsolyckor, eftersom statistik över denna typ av 
olyckor saknats som underlag för att kontrollera de skattningar som gjorts.
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Figur 1 Det fiktiva vägsystemet.



Figur 2 Det fiktiva vägsystemet med vägförändring.



Figur 3 Tätort Faggorna.



Figur 4 Tätort Kvarstad.



Figur 5 Tätort Krokvik.



Rv 10

Fieur 6 Tätorterna Kallort och Nöden.
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