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OM SANNOLIKHET FÖR JÄRNVÄGSOL YCKOR MED 
FARLIGT GODS

av Sven Fredén
Statens väg- och transportforskningsinstitut (VTI), Linköping

SAMMANFATTNING

Projektets syfte är att skatta sannolikheten för att en jämvägstankvagn, lastad med 
farligt gods, blir inblandad i en jämvägsolycka och därvid skadas så att det farliga 
godset kommer ut. Skattningen görs i två steg. I det första beräknas sannolikheten 
för att en järnvägsvagn skall råka ut för en olycka av en sådan art att tanken kan 
tänkas bli så skadad att ett utsläpp sker. I nästa steg skattas sannolikheten för 
utsläppet och för kvantiteten av farligt gods, uppdelad i tre olika klasser.

De typer av olyckor som betraktas är urspåring, kollision med annat, tungt 
jämvägsfordon och med tungt landsvägsfordon. För urspåring betraktas 
variablerna vagntyp (tvåaxlig godsvagn, boggigodsvagn), spårkvalitet, indelad i 
tre nivåer, samt typ av rörelse (tåg, vagnuttagning och växling). Skattningen av 
sannolikheten för en urspåring baseras på urspåringsstatistik för SJ under perioden 
1981 - 1989 samt en beräkning av transportarbetet på olika spårkvaliteter under 
samma period. Differentieringen mellan tvåaxliga och fyraxliga vagnar baserar 
sig på tidigare nämnda olyckstatistik samt på uppgifter rörande dessa vagntypers 
transportsträckor. För skattningen av sannolikheten för kollisioner användes en 
genomsnittssiffra grundad på svensk statistik från de senaste tio åren. Rapporten 
anvisar metoder för skattning av sannolikheten för urspåring eller kollision av en 
tankvagn med farligt gods. Invariabler är därvid vagntyp, spårklass, typ av rörelse 
samt exponeringsmåtten vagnaxelkm och tågkm. Hänsyn tas även till vagnarnas 
fördelning i tåget eftersom en urspårad vagn innebär att i genomsnitt ytterligare
2,5 vagnar lämnar spåret. På samma sätt kan en kollision med annat 
jämvägsfordon få konsekvenser för mer än en vagn.



Enligt något osäkra och delvis motsägande uppgifter har sannolikt under de 
senaste två och ett halvt åren (1990 to m  juni 1993) totalt 16 gasvagnar och sju 
tunnväggiga vagnar (olja, bensin m m) spårat ur, i vissa fall som en konsekvens 
av en kollision. Av dessa urspåringar har alla utom tre eller fyra skett vid låg 
hastighet i samband med växling eller vid infart på sidospår. Vid dessa olyckor 
har läckage uppstått vid fyra fall när en "tunnväggig" tank spårat ur och i inget 
fall när vagnen varit "tjockväggig". I SJ:s liggare över inträffade olyckor har 
under perioden 1981 - 1989 registrerats sex olyckor där en tankvagn sannolikt 
varit den som primärt spårat ur. Baserat på dessa siffror har sannolikheten för litet 
utsläpp vid olycka med "tunnväggig" tank skattats. Motsvarande skattning av 
sannolikheten för medelstort eller stort utsläpp från en "tunnväggig" tank eller för 
utsläpp från en "tjockväggig" tank har helt baserats på utländska analyser. Den 
totala sannolikheten för ett utsläpp erhålles genom att skatta sannolikheten för 
olycka - varvid hänsyn skall tas till variablerna spårkvalitet, rörelseform och 
tågsammansättning, eventuellt även antalet vägkorsningar - och multiplicera 
denna med den likaledes skattade sannolikheten för små, medelstora och stora 
utsläpp.

Med utgångspunkt från de i rapporten skissade olycksscenariema diskuterar 
rapporten åtgärder som syftar till att minska sannolikheterna för utsläpp. Dessa 
åtgärder är uppdelade på hastighet, signalsystem, rangering/växling, tågets 
sammansättning, vagnarnas konstruktion, spårteknik och plankorsningar. Det 
konstateras därvid att de relativt små samhällskostnader som förorsakas av 
järnvägens farligtgodsolyckor och vår fragmentariska kunskap om olycksmeka- 
nismen inte möjliggör åtgärder som uppfyller rimliga krav på kostnadseffektivitet.



ON THE PROBABILITY OF RAILWAY ACCIDENTS WITH 
HAZARDOUS MATERIALS

by Sven Fredén
Swedish Road and Transport Research Institute (VTI), Linköping 

SUMMARY

The aim of the project is to estimate the probability of the involvement of a 
railway tank car with hazardous load in a railway accident where the damage 
results in a release of the dangerous substance. The estimate is performed in two 
steps. The first step is a calculation of the probability of the involvement of a 
railway tank car in an accident where a release is a possibility. The next step is an 
estimation of the probability of a release of the hazardous material.

The types of accidents considered are: derailment, collision with another heavy 
railway vehicle or with a heavy road vehicle. Concerning derailment, the 
following variables are considered: type of wagon (two-axled goods wagon, bogie 
goods wagon), track quality divided into three levels and form of wagon 
movement (ordinary train, slow train and shunting). The estimate of the 
probability of a derailment is based on the statistics of the Swedish State Railways 
(SJ) during the period 1981 to 1989 and a calculation of the transport mileage for 
different track qualities during the same period.

The differentiation between two-axled and four-axled wagons is based on the 
previously mentioned accident statistics and on the supplementary data on 
transportation distances of these types of wagons. For the estimate of the 
probability of collisions, an average figure based on Swedish statistics from the 
last ten years was used. The report describes methods for estimating the 
probability of derailment or collision of a tank wagon with hazardous material. 
The variables are type of wagon, track quality and type of movement, and the 
exposure measures are wagon axle kilometre and train kilometre. The distribution 
of the wagons in the train is also taken into consideration as a derailed wagon



means that on average another 2.5 wagons also leave the rails, just as a collision 
with another railway vehicle may have consequences for more than one wagon.

According to somewhat uncertain and partly contradictory data, during the last 
two and a half years (1990 to June 1993) a total of 16 gas wagons and seven 
wagons with thin walls (for oil, petrol, etc) have derailed, in some cases as a 
consequence of a collision. All but three or four of these derailments have 
occurred at low speed in connection with shunting or when entering a siding. In 
all cases, leakage occurred when a "thin-walled" tank derailed and in no case 
when the wagon involved had thick walls. In the register of accidents kept by the 
Swedish National Railways during the period 1981 to 1989, six accidents were 
registered where a tank wagon was the origin of the derailment. Based on these 
figures, the probability of a small discharge in an accident with a "thin-walled" 
tank has been estimated. The corresponding estimate of the probability of an 
average or large release from a "thin-walled" tank or a release from a 
"thick-walled" tank was based on theory analyses. The total probability of a 
release is obtained by estimating the probability of an accident, taking into 
consideration variables such as: track quality, train movement and train 
composition, possibly also the number of road crossings, and multiplying this by 
the estimated probabilities of small, average and large releases.

Based on the accident scenarios in the report, measures aiming at a reduction of 
the probability of release are discussed. These measures are distributed among 
speed, signal system, shunting, composition of the train, wagon design, track 
technique and level crossings. The conclusion drawn is that because of the 
comparatively small socio-economic costs of hazardous goods accidents on the 
railways and our fragmentary knowledge of the accident mechanism it is not 
possible to design measures that fulfil reasonable demands on cost-effectiveness.



1 INLEDNING

1.1 Syfte

Detta delprojekt syftar till att kvantifiera sannolikheten för en jämvägsolycka där 
(minst) en tankvagn med farligt gods är involverad, sannolikheten för ett utsläpp 
och utsläppets storlek, kvantifierat i tre olika nivåer (definierade i Helmersson,
1994.1 fortsättningen är denna typ av olycka kallad "farligtgodsolycka").

1.2 Rapportstruktur

Rapporten är uppdelad i två huvudavsnitt. I det första diskuteras förutsättningar 
och metodik vid skattning av sannolikheten för utsläpp av farligt gods från 
tankvagnar, i det andra genomföres en dylik skattning avseende järnvägs
transporter i Sverige. Resultatet redovisas som förväntat antal olyckor och 
förväntat antal utsläpp som en funktion av ett antal olika faktorer såsom 
spårkvalitet, vagntyp (fyraxlig eller tvåaxlig vagn, "tunn" eller "tjock" tank), typ 
av rörelse (tåg, vagnuttagning, växling), tågets sammansättning. Eftersom antalet 
möjliga kombinationer av variabelvärden är så stort blir en sammanställning av 
samtliga möjliga kombinationer mycket omfattande och svåröverskådlig. Här 
redovisas därför de olika "delriskema" som en funktion av de olika, relevanta 
variablerna. För att skatta det totala, förväntade antalet utsläpp för en viss 
transportuppgift skall således dessa "delrisker" adderas.

1.3 Modell

Kvantifieringen av sannolikheten för utsläpp sker med hjälp av en modell där 
sannolikheten för utsläpp av en viss storlek är den beroende variabeln ("output") 
och de oberoende variablerna/parametrarna ("input") utgöres av ett antal "egen
skaper" hos transportsystemet multiplicerat med ett exponeringsmått (eller 
nyttjandemått; t ex tågkm, vagnaxelkm etc). Valet av variabler och beskrivning av 
funktionssamband är avgörande för hur väl modellen kan beskriva verkligheten. 
Genom en analys av systemets funktion kan de väsentliga variablerna identifieras. 
En väsentlig begränsning är dock att dessa variabler måste vara åtkomliga i 
transport- och olycksstatistiken eller i annan tillgänglig dokumentation. Eftersom,



med få undantag, den tillgängliga olycksrapporteringen är starkt schabloniserad 
kan man i de flesta fall endast få en grov klassificering av "orsaken" och endast 
följa orsakskedjan ett kort stycke bakåt; man vet t ex att ett axelbrott orsakade 
olyckan men man kan sällan fastställa varför just denna axel gick av, man anger 
spårfel som olycksorsak men man vet sällan varför just den aktuella vagnen 
lämnade spåret vid just detta "spårfel".

Själva tankens konstruktion har stor betydelse för olyckans konsekvenser. Man 
kan därvid skilja mellan två huvudtyper av tankar:

1. Tankar avsedda för vätskor vid atmosfärtryck.
2. Tankar avsedda för (kondenserade) gaser vid övetryck.

Utförandet är reglerat av internationella normer (RID-S, 1991). Den i detta 
sammanhang viktigaste skillnaden är att tank för vätskor utföres med en vägg
tjocklek, vars hållfasthet skall motsvara 6 mm kolstål (noggrannare beskrivet i 
normerna) och att gastankens väggtjocklek skall motsvara 16 mm tjock kolstål. I 
fortsättningen kommer dessa tankar att benämnas "tunnväggiga" resp "tjock- 
väggiga".

Mest närliggande är att söka en statistisk korrelation mellan relevanta variabler 
och parametrar (input) och utsläpp. Mycket få "farligtgodsolyckor" har dock 
inträffat på svenska järnvägar eller på andra banor med likartad teknik och likartat 
säkerhetssystem. Antalet olyckor med "tunnväggiga" tankvagnar där tanken 
punkterats uppges till ca två per år vid British Rail (BR; HMSO 1991) och en 
gång vartannat år vid SJ. Liknande mycket små tal erhålles från Deutsche 
Bundesbahn (DB) och Société National des Chemins de Fer Francais (SNCF). 
Utsläpp från trycktankar ("tjockväggiga" tankar) på grund olycksskador har 
förekommit i några enstaka fall i utlandet och i inget fall i Sverige. Den tekniska 
utvecklingen av bana, signalsystem och fordon gör det dessutom vanskligt att dra 
slutsatser från statistik som sträcker sig mer än något tiotal år bakåt.



Här genomföres skattningen av förväntat antal utsläpp i två steg:

1. Skattning av sannolikheten för att en tankvagn skall bli inblandad i en 
olycka. Därvid antages att tankvagnen i detta sammanhang kan betraktas 
som en konventionell, fyraxlig godsvagn (boggivagn). Eftersom de faktorer 
som styr urspåringssannolikheten varierar mellan olika länder och jäm- 
vägsförvaltningar användes här uteslutande svensk olycksstatistik. Det 
statistiska underlaget utgöres av några tiotal olyckor per år fördelade på 
olika olyckstyper.

2. Skattning av konsekvenserna av olyckorna i form av utsläpp (i tre olika 
storleksklasser). Eftersom det statistiska underlaget är magert eller 
obefintligt (t ex stora utsläpp från gasvagnar) sker skattningen dels med 
hjälp av svensk och utländsk olycksstatistik, dels utifrån tekniska över
väganden.

Uppenbarligen finns det ett oändligt antal möjliga olyckor med olika orsaker, 
förlopp och konsekvenser. Detta innebär att varje sådan aggregering av olyckor, 
som måste ske för att på konventionellt sätt kunna beräkna sannolikheten för att 
just denna "typ" av olycka skall ske, innebär en grov schematisering av 
verkligheten. Detta gäller även vid beräkning av sannolikheten för en viss 
händelse i ett händelseträd eller felträd. Även händelsen klassificeras på ett sådant 
sätt att det som egentligen är ett antal olika händelser förs in under en och samma 
rubrik. Det förutsätts att händelserna inträffar slumpmässigt 1 och med en 
sannolikhet som väsentligen är en funktion av ett begränsat antal element. Den 
aggregering av händelser (i ett händelsträd) eller olyckor som måste ske för att 
kunna bedöma sannolikheter, är inte trivial och definitionen av de i statistiken 
använda olyckstypema (händelsetypema) kan få stora konsekvenser för analysens 
resultat. En bra tumregel är att grupperna bör karakteriseras av att de där ingående 
olyckorna etc är en funktion av samma variabler/parametrar.

1 "Slumpmässigheten" innebär i detta sammanhang endast att vi bedömer de kausala sambanden 
alltför oöverskådliga för att en analys (i detta sammanhang) skall vara genomförbar; sann 
"slumpmässighet" (som Schrödingers katt utsattes för) ligger långt bortom gränserna för vår 
analys.



Tyvärr är denna målsättning endast genomförbar i begränsad utsträckning 
eftersom olycksklassificeringen är uppbunden av de tillgängliga olycksrappor- 
tema och deras innehåll. Detta utgör en betydande svårighet och felkälla både vid 
bedömning av olyckornas sannolikhet och vid bedömningen av effekten av olika 
åtgärder.

Olyckornas sannolikhet är beräknad under förutsättning att inga väsentliga 
förändringar vare sig i järnvägens teknik eller samhällets funktioner sker. Risken 
för sabotage har ansetts försumbar^ (vilket givetvis kan ändras av olika skäl) och 
framför allt ej predikterbar.

2Med försumbar avses här och i fortsättningen en olyckssannolikhet som är <1(H^ per 
vagnaxelkm . Då det i Sverige uträttas ca 5*10^ vagnaxelkm per år vid transport av farligt gods 
innebär detta mindre än en farligt godsolycka per tvåhundra år.



2 METODFRÅGOR

2.1 Dataunderlag

Eftersom relevant och ur statistisk synpunkt användbar tillbudsrapportering 
saknas (och måste saknas eftersom många "tillbud" knappast kan observeras) är i 
praktiken endast de uppgifter om bashändelser tillgängliga där den felaktiga 
funktionen etc lett till en olyckshändelse (vi vet t ex inte hur ofta en växeltunga 
inte slutit, endast de fall blir kända då den felaktiga funktionen lett till en 
urspåring; i vissa fall leder dock händelsen alltid till en olycka, t ex axelbrott).

Möjligheten att utnyttja befintlig olycksstatistik från andra länder än Sverige och 
från en längre tid begränsas av att de tekniska - och i vissa fall även 
föreskriftsmässiga - förutsättningarna för godstransport varierar starkt mellan 
olika länder och olika tider. Vi har därför för skattning av sannolikheten för en 
olycka med godsvagn (oavsett vagnens last) valt att använda svenska olycksdata 
från de senaste tio åren.

Sannolikheten för en "primär" olycka, t ex urspåring (vid SJ ett hundratal per år 
vid växlingsrörelser och ett femtiotal vid tågrörelser för samtliga godsvagns- 
typer), kan dock beräknas med acceptabel noggrannhet och därmed även 
sannolikheten för en olycka med fyraxlig vagn (boggivagn). Konsekvenserna av 
en olycka med en tankvagn kan endast - och då med stor osäkerhet - skattas för 
tunnväggiga tankar (ej avsedda för vätskor/gaser under tryck) med hjälp av ett 
statistiskt underlag. För tjockväggiga tankar (avsedda för innehåll under tryck) 
måste den förväntade konsekvensen skattas på indirekt väg. I den samhälls
ekonomiska bedömningen av de risker som är förknippade med transport av 
farligt gods kommer de mycket svåra olyckorna att få en avsevärd vikt, trots att 
de är mycket sällsynta. Den mycket stora osäkerhet som är förknippad med 
predikteringen av dessa svåra olyckor kommer därför att återspeglas även i de 
samhällsekonomiska kalkylerna.

Bristen på olycksdata för "farligtgodsolyckor" (enligt här använd definition) 
innebär som nämnts att skattningen av sannolikheten för en olycka med farligt 
gods måste ske indirekt. Som bashändelse kan då betraktas alla sådana fel/olyckor



som dels inte är lastspecifika, dels är knutna till komponenter och system som är 
generella för godstransport på järnväg. Det kan vara frestande att begränsa beräk
ningen av sannolikheten för en bashändelse (t ex urspåring) till ett, globalt mått, 
en olyckssannolikhet per exponeringsenhet (t ex tågkm, tonkm, fordonskm eller 
vagnaxelkm). Detta är emellertid endast försvarbart om antingen sådana variabler 
som vagntyp, tågtyp och spårtyp inte har någon större inverkan på 
olyckssannolikheten eller det farliga godset fördelas slumpvis på fordon 
(vagnstyp), tåg och bana (eller kombinationer av dessa två premisser). Uppen
barligen är dessa förutsättningar långt ifrån uppfyllda. Tankvagnar med farligt 
gods (andra typer av farligtgodstransporter behandlas ej här) transporteras 
huvudsakligen med godståg (aldrig med resandetåg) och huvudsakligen i ganska 
få relationer.

Erfarenhetsmässigt har vi anledning förmoda att lastade vagnar är mindre 
urspåringsbenägna än olastade och att fyraxliga vagnar (boggivagnar) har lägre 
antal urspåringar per km än tvåaxliga vilket gör det angeläget att urskilja den 
aktuella vagntypen i det statistiska materialet. Man kan anta att boggivagnar i 
vissa, i detta sammanhang viktiga, avseenden skiljer sig från tvåaxliga vagnar. 
Boggivagnar har större tolerans mot vissa spårfel, t ex skevningsfel och tillfälliga 
"knyckar" i det horisontella spårläget (solkurvor mm). Vid skattningen av 
urspåringssannolikhet för tankvagnar har förutsatts att relationen mellan 
urspåringssannolikhet och banstandard är samma för dessa vagnar som för den 
totala godsvagnspopulationen och att relationen mellan urspåringssannolikheten 
för tvåaxliga och fyraxliga är oberoende av den fyraxliga vagnens överbyggnad.

En analys av sambandet mellan sannolikheten för urspåring och vagnens 
beskaffenhet kan ske med stöd av bl a detaljkunskaper om löpverkens funktion. I 
stället för att med hjälp av olycksstatistik avseende alla godsvagnar t ex beräkna 
frekvensen av varmgång utgår man därvid från felfrekvensen för de i dessa 
tankvagnar använda rullagren och de där använda rutinerna för underhåll och 
utbyte. Denna typ av analys är kostsam och tidskrävande och ligger helt utanför 
ramarna för detta projekt.

Av den tillgängliga statistiken framgår att skillnaderna i sannolikhet för en olycka 
(givet ett visst transportarbete, t ex tågkm, vagnkm, vagnaxelkm, tonkm) för olika



kvaliteter av järnvägsspår och olika transportsätt (tåg, vagnuttagning, växling) är 
betydande. Tar man därutöver med skillnaden i sannolika konsekvenser av en 
olycka - på grund av omgivningens egenskaper - blir den totala variationen ännu 
större. Detta innebär att "generella" riskberäkningar gällande för landets järnvägs
nät och för alla typer av tåg etc bör brukas med stor återhållsamhet och endast när 
man kan visa att de är användbara för det tillämnade syftet.

Ur den officiella statistiken för Sveriges järnvägar (där ingen uppdelning skett på 
bandelar eller liknande) kan generella koefficienter för omvandling mellan tågkm, 
tonkm och vagnaxelkm beräknas. Tonkm avser lastens nettovikt multiplicerad 
med transportsträckan. Dessa omräkningsfaktorer baserar sig alltså på värden från 
den totala godstrafiken och användes här för att ur den heterogena 
olycksstatistiken (som likaledes baseras på den totala godstrafiken) beräkna 
olyckssannolikheter med ett enhetligt exponeringsmått (dessa omräkningstal kan 
alltså inte användas vid beräkning av olyckssannolikheter för ett speciellt 
transportflöde med särskilda vagnar och kanske heltåg).

Förhållandet mellan dessa mätvärden blir då följande:

Tågkm = 1
Tonkm = 450 (nettolast)
Vagnaxelkm = 70

För lastade tankvagnar kan man approximativt anta att en vagnaxelkm motsvarar 
10 tonkm.

2.2 Exponeringsmått

Valet av exponeringsmått är inte trivialt. Dels skall detta mått ingå som en 
väsentlig faktor vid skattning av olyckssannolikheten (för en bansträcka), dels 
skall det vara tillgängligt eller kunna beräknas för de olyckstal, som presenteras i 
olycksrapporteringen. I det enklaste fallet är antalet olyckor en funktion av några 
parametrar, t ex typ av vagn, typ av spår, och en (kontinuerlig) variabel såsom 
antalet tonkm (eller fordonskm eller tågkm) med konstant fördelning av 
olyckstyper (olyckornas svårighetsgrad).



För många viktiga olyckstyper saknas dock relevant exponeringsmått och de mått 
som finns är inte alltid på ett adekvat sätt knutna till sådana variabler, som styr 
olyckssannolikheten. Ett exempel på detta är urspåring i växlar. Ett rimligt 
exponeringsmått vore antalet vagnaxelpassager över växel, helst uppdelat på med- 
och motväxlar, huvudspår och sidospår. Dessa mått saknas helt. På en generell 
nivå kan antalet urspåringar i växlar per vagnaxelkm (eller tågkm) vara 
användbart för bedömning av denna olyckstyps vikt. Om måttet skall användas 
för enskilda transportleder måste man förutsätta att antalet växelpassager per 
vagnaxelkm (eller tågkm) är konstant och lika "riksgenomsnittet", vilket 
naturligtvis är långtifrån sant.

För flertalet urspåringsorsaker är förmodligen vagnaxelkm en lämplig variabel 
eftersom urspåring nästan alltid primärt sker genom att ett hjulpar (en axel) 
lämnar rälema. För kollisioner är emellertid tågkm ett lämpligare mått eftersom 
sannolikheten för en kollision är så gott som helt oberoende av tågets längd och 
massa.

Här användes genomgående det för varje olyckstyp mest relevanta 
exponeringsmåttet. Vid sammanfattningen har de olika exponeringsmåtten även 
räknats om till begreppet tonkm (godsnettotonkm). Denna omräkning förutsätter 
att parametrarna antal vagnar i tåget, vagnarnas antal axlar och nettolast per axel 
är givna.

2.3 Olyckors inbördes beroende

Vi antar här att bara en olycka kan inträffa under tågets färd från A till B 
(disjunkta händelser ). Skälet är att efter den inträffade olyckan kommer en 
eventuell vidaretransport av farligt gods etc att ske under så speciella 
förutsättningar att de här använda beräkningsunderlagen ej är relevanta. Detta 
innebär att sannolikheten för en olycka förändras för varje efterföljande delsträcka 
beroende av de tidigare sträckornas olyckssannolikhet. Eftersom sannolikheterna 
är mycket små kan denna effekt försummas i en första approximation och 
sannolikheterna ses som additiva (oberoende av varandra).



3 BERÄKNING AV SANNOLIKHET FÖR OLYCKA

3.1 Allmänt

Som redan nämnts är målet för studien att skapa en beräkningsmodell genom 
vilken sannolikheten för en olycka kan uttryckas som en funktion av 
transportarbetet uttryckt i tonkm, vilket alltså här utgör "exponeringen". Här 
förutsätts en linjär funktion:

(relativa olycksfrekvensen) * (transportarbetet) = förväntat antal utsläpp.

Som tidigare diskuterats varierar den relativa olycksfrekvensen kraftigt beroende 
på olika tekniska parametrar som spårtyp, typ av verksamhet (t ex tågrörelse, 
växling etc). Vissa typer av olyckor saknar dock ett enkelt samband med 
transportarbetet. Dit hör urspåring i samband med passage av växel (varje passage 
innebär en viss sannolikhet för urspåring och detta har inte nödvändigtvis med 
transportens längd att göra) och rangering.

Som redan nämnts är vi vid konstruktion av beräkningsmodellen bundna av den 
tillgängliga statistikens begränsningar. Dess indelning baserar sig på en upp
delning dels efter primära konsekvenser såsom urspåring, sammanstötning, dels 
efter orsaker, t ex axelbrott, solkurva, växelfel. Exponeringstal för växelpassager 
och växling saknas (antal passerade växlar, växlingsarbetets omfattning etc kan ej 
utläsas). De begränsningar som detta innebär kommer att behandlas nedan.

Här diskuteras olyckorna under huvudgrupperna

- Urspåringar
- Sammanstötningar (utom vid plankorsningar)
- Plankorsningsolyckor

En annan indelning skiljer mellan olyckor som sker med tåg och vagnuttagning 
och sådana som sker vid s k växlingsrörelse. En i detta sammanhang väsentlig 
skillnad är att tåg och vagnuttagning kan ske med hastigheter över respektive upp 
till 70 km/h medan växling oftast sker vid hastigheter under 30 km/h.



Vi utgår från att en icke försumbar sannolikhet för en farligtgodsolycka vid 
sammanstötning mellan jämvägsfordon endast finns vid kollisioner med tyngre 
fordon (tågfordon, tyngre spårarbetsmaskin etc och ej lätta motortrallor etc) och 
endast vid sådana plankorsningsolyckor där ett tungt landsvägsfordon (buss, 
lastbil, motorredskap enligt definition i skriften "Trafiksäkerheten") varit 
inblandat.

3.2 Urspåring

Godsvagnar skiljer sig konstruktivt och beträffande underhållsrutiner i väsentliga 
avseenden från personvagnar vilket kan antas påverka sannolikheten för 
urspåring. Som redan nämnts skiljer sig för urspåringssannolikheten relevanta 
förhållanden kraftigt mellan olika länder och i vissa avseenden även mellan olika 
tidsperioder. Den tillgängliga olycksstatistiken från de europeiska jämvägsförvalt- 
ningama saknar dessutom uppgifter om spårkvalitet, vagnstyp, rörelseform m m. 
Här har därför endast uppgifter från rapporterade i Sverige inträffade urspårings- 
olyckor med godståg och vagnuttagning under åren 1981 - 1989 använts (här 
avses endast vagnuttagningar, enligt tidtabellboken, vilka endast medför gods
vagnar). Materialet utgöres av 243 olyckor under den angivna perioden. Som 
exponeringsmått har använts antalet godståg på varje bandel enligt Banverkets 
trafikflödeskarta (1988) multplicerat med bandelens längd (enligt linjeboken) 
vilket ger flödet uttryckt som tågkm. Genom att multiplicera detta tal med den ur 
Svensk jämvägsstatistik (sid 21) erhållna kvoten mellan vagnaxelkm och tågkm 
erhålles exponeringen uttryckt som vagnaxelkm.

I SJ:s urspåringsstatistik skiljes mellan urspåring på grund av fel på banan, fel på 
rullande materiel, samverkande orsaker och andra orsaker. Den procentuella 
fördelningen mellan dessa kategorier är för tåg ca 42, 23, 2 respektive 33 %.

Veterligen är alla tankvagnar för tryck (>17 bar provtryck) och många tankvagnar 
för speciella produkter inhyrda från företag i Tyskland eller Frankrike (t ex VTG, 
Vereinigte Tanklager und Transportmittel GmbH) eller tillhöriga udändska 
förvaltningar eller ägs av det företag som producerar produkten. Det finns ingen 
möjlighet att utifrån det tillgängliga olycksmaterialet avgöra betydelsen av



skillnader i vagnarnas utförande. Betydelsen av varierande underhållsrutiner etc 
har inte heller kunnat bedömas.

Med avseende på löpverkens konstruktion och därmed på gångegenskapema kan 
man skilja mellan tvåaxliga och fyraxliga (boggi-) vagnar. Det finns skäl att 
antaga att dessa två vagnstyper under i övrigt lika förhållanden har olika 
urspåringssannolikhet. I SJ:s olycksstatistik är det oftast möjligt att finna vilken 
vagntyp (littera) som primärt orsakat en urspåring. Genom tillmötesgående från 
SJ gods har erhållits uppgift om fördelningen mellan tvåaxliga och fyraxliga 
vagnar i godstågen. Det visar sig därvid att trafikarbetet med fyraxliga vagnar 
utgör 38 % av hela trafikarbetet, uttryckt som vagnkm, dvs 55 %  uttryckt som 
vagnaxelkm. I SJ:s olycksstatistik för tiden 1981 - 1989 kan utläsas att under 
denna period inträffade ca 157 urspåringar, där vagntypen registrerats och av 
dessa utgjorde ca 28 stycken fyraxliga vagnar d v s  ca 18 %.av totala antalet 
urspåringar. Om man betraktar de urspåringar som orsakas av spårfel erhålles på 
motsvarande sätt 32 resp 6 urspåringar och ca 19 %. Det är något förvånande att 
båda populationema ger samma procenttal eftersom man kunnat förvänta sig att 
boggikonstruktionen skulle haft den mest gynnsamma effekten vid spårfel. En 
möjlig förklaring kan vara att underhållsintervallet för godsvagnar avsedda för 
farligt gods tills nyligen varit avsevärt kortare än för vanliga godsvagnar (ett år 
resp sex år; numera är intervallet ett år för samtliga godsvagnar). Här har det 
angivna resultatet använts för att ur de generella urspåringssannolikhetema skatta 
sannolikheten för urspåring av boggivagnar oavsett angiven urspåringsorsak.

Urspåring med tåg eller vagnuttagning leder ofta till att den urspårade vagnen drar 
med sig fler vagnar av spåret. En genomgång av olycksrapporteringen ger vid 
handen att varje urspåring i medeltal omfattar 3,5 vagnar (beräknat på grundval 
av samtliga urspåringar med godståg utom på Malmbanan^). Urspåring i samband 
med växling förutsättes endast ha konsekvenser för den primärt urspårade vagnen.

3I denna studie utnyttjas endast i speciella fall uppgifter från Malmbanan (Riksgränsen - Luleå) 
eftersom trafiken där i många avseenden bedrivs med annan teknik och under andra 
förutsättningar än vid landets järnvägsnät i övrigt.



3.2.1 Urspåring av tåg på grund av spår- eller vagnfel

Tidigare studier genomförda av dåvarande SJ banavdelning visar klart att spårets 
utförande och kvalitet har mycket stor betydelse för frekvensen av "urspåring på 
grund av spårfel".

Spårfelen har i detta sammanhang delats in i spårlägesfel. spårskador och 
växeldefekter.

Med spårlägesfel avses i allmänhet ett uttryck för skillnaden mellan 
spårgeometrins börvärde och spårets verkliga läge^.

Spårlägesfel är en kontinuerlig funktion från 0 (matematiskt perfekt spår, tekniskt 
omöjligt att uppnå) till ett så stort fel att alla fordon av nödvändighet spårar ur 
(t ex vid ett ras eller kraftig solkurva). Teoretiskt skulle spårlägets inverkan på 
urspåringsfrekvensen kunna beräknas med hjälp av antingen en matematisk 
modell, där indata är spårläge och vagnsegenskaper och utdata är urspåring/icke 
urspåring eller en statistisk analys av sambandet mellan urspåringsfrekvensen och 
spårläget. Ingen av dessa ansatser kan dock användas. Den första stupar på att 
modellen inte finns, den andra på att någon relevant beskrivning av spårläget inte 
är definierad och därmed inte heller uppmätt. I princip kan möjligen "specifika 
urspåringssannolikheten"^ erhållas genom en adekvat tolkning av mätdiagram 
(t ex Mauzin-diagram). Detta förutsätter dock en helt ny överföringsfunktion. Det 
sk Wz-talet anges ofta ha ett prognosvärde för urspåringssannolikheten men detta 
är veterligen ej verifierat.

En möjlig metod är att direkt bestämma sannolikheten för urspåring som en 
funktion av någon enkel klassificering av spårets standard och hoppas att denna är 
korrelerad till någon relevant (men okänd) spårlägeskvalitet. Här får vi nöja oss 
med att söka utnyttja befintlig, rent deskriptiv klassificering av spåret.

4Ofta används begreppet spårläge för den genomsnittliga avvikelsen på en längre sträcka; 
spårlägesfel avser då större , lokala avvikelser
5Sannolikheten för en urspåring vid given vagn per vagnkm vid givna spåregenskaper



Som ett mått på spårkvaliteten och spårlägeskvaliteten har tidigare använts dels 
tekniska data som befästningstyp och art av ballast, dels olika administrativa 
indelningar som "affärsbanenät", "ersättningsberättigat nät med/utan persontrafik" 
etc. Det visar sig att det finns mycket stora skillnader i urspåringsfrekvensen (här 
uttryckt som urspåringar per tågkm) mellan dessa bantyper oavsett om 
indelningsgrunden är av teknisk eller administrativ art. Detta hänger givetvis 
samman med att det finns en utpräglad samvariation mellan å ena sidan sådana 
karakteristika som ballasttyp eller ekonomiskt status (enligt det tidigare systemet 
för ersättning till olönsam järnvägsdrift) och å andra sidan spårets underhålls- 
standard. Vid dessa analyser bör man skilja på gods- och persontåg eftersom dessa 
har olika "urspåringsmönster" och fördelar sig ojämnt på olika banklasser vilket
kan leda till ett systematiskt fel vid bedömning av banklassens inverkan på
urspåringsfrekvensen.

Banorna har indelats i tre grupper:

A = Betongsliper, helsvetsat, räler UIC 60 eller SJ 50,
B = Träsliper, helsvetsat, räler SJ 50,
C = Träsliper, skarvspår, räler SJ 50 eller klenare.

Därutöver användes begreppet "oklassat spår" (grupp D) för sådana spår där det 
inte varit möjligt att avgöra spårkvaliteten på urspåringsplatsen (bangård etc).

Banans standard har erhållits från Banverkets karta "Banöverbyggnad för banor i 
trafik 1990-01-01". Den använda indelningen är mycket grov och i vissa avseen
den irrelevant. Speciellt spårgrupp C innehåller banor av vitt skild standard. Ett 
bra, väl underhållet spikspår ger säkert inte större urspåringssannolikhet än ett 
spår inom grupp A eller B. Den stora, statistiskt påvisbara skillnaden i 
urspåringstal (begreppet "urspåringstal" definieras här som förväntat antal 
urspåringar per vagnaxelkm) mellan de olika spårgruppema kan förklaras av 
skillnader i underhåll snarare än de rent tekniska olikheterna. Speciellt i grupp C 
finns alla de banor som på grund av låg trafik (i många fall saknas persontrafik) 
endast får ett knappt underhåll.



Där så varit möjligt har varje urspåring tilldelats den banklass, där den ägt rum. 
Ca 26 %  av urspåringama har emellertid ägt rum inne på ett stationsområde och 
har ej kunnat hänföras till någon viss spårstandard (grupp D). Dessa urspåringar 
har ej medtagits vid beräkning av sambandet mellan urspåringssannolikhet och 
spårstandard.

Andelen olyckor med tåg och vagnuttagning på grund av felaktig växel eller 
fellagd växel är relativt blygsam, ca 4 %, för sådana urspåringar som hänföres till 
en ur spårstandardsynpunkt definierad linjesträcka medan denna olycksorsak 
utgör 15 % för de urspåringar som i olycksstatistiken hänföres till en station.

Sannolikheten för att en urspåring skall ske i en växel är mycket svår att bedöma. 
I en första approximation kan man antaga att skillnaden är mycket stor mellan 
med- och motväxel och mellan växel med och växel utan lås (förmodligen finns 
det även andra skillnader som har stor betydelse). Det är rimligt att antaga att 
motväxlar utan lås innebär en väsentligt större sannolikhet för urspåring än övriga 
varianter. Eftersom växlar utan lås ej förekommer i tågspår och eftersom största 
tillåtna hastighet (sth) för en oförreglad växel^ är 40 km/h (säo § 68) bör 
konsekvenserna vid denna olyckstyp vara relativt låg. Bortsett från detta kan man 
konstatera att vi saknar uppgifter om antalet växelpassager per år för godsvagnar 
och därför inte heller kan bedöma sannolikheten för en olycka när en vagn 
passerar en växel. En möjlig utväg är att anta att olycksfrekvensen på grund av 
växelpassager är direkt proportionell mot antalet tågkm. Detta leder till att 
olyckssannolikheten kommer att överskattas för tåg på stomjämvägar med endast 
förreglade växlar av hög standard.

Den här använda beräkningsmetoden innebär att ingen hänsyn tas till de 
förändringar i banstandard och godstågsflöde som sker under observations- 
perioden. Järnvägsnätets standard har under den studerade perioden stegvis 
förbättrats (byte av räls och ballast mm). Eftersom den vid beräkningarna 
förutsatta banstandarden hänför sig till 1990 och urspåringsstatistiken till perioden 
1981 - 1989 borde ett antal av urspåringama ha redovisats till en lägre bangrupp 
än vad som nu skett. Det har dock inte funnits möjlighet att korrigera för detta fel,

6Med förregling avses att växelns läge och låsning kontrolleras av ’kör" i huvudsignal. En växel 
utan lås kan aldrig vara förreglad; en växel med lås kan vara förreglad eller oförreglad.



som något minskar den beräknade skillnaden i urspåringsfrekvens mellan de olika 
bangruppema (i jämförelse med andra felkällor och den mycket grova 
klassificeringen av spåret är detta fel helt säkert försumbart).

Som nämnts är relationen mellan urspåringstalen för tvåaxliga och fyraxliga 
vagnar oberoende av urspåringens orsak och gäller alltså även sådana urspåringar 
som orsakats av vagnfel.

Utöver den spårspecifika urspåringssannolikheten tillkommer sannolikheten för 
urspåring på stationer m m (ospecificerad spårkvalitet, grupp D) vilken skattas till 
1*10"9 per vagnaxelkm för fyraxliga vagnar och 5*10‘9 för tvåaxliga vagnar. 
Den genomsnittliga sannolikheten för urspåring p g a vagnfel kan skattas till ca 
2*10-9 /vagnaxelkm för fyraxliga vagnar och 8*10'9/vagnaxelkm för tvåaxliga. 
Dessa skattningar är inkluderade i nedanstående tabell som redovisar förväntat 
antal urspåringar för tåg och vagnuttagningar per vagnaxelkm* 10^.

Urspåringstal, bangrupp och vagntyp

Bangrupp Urspåringstal, fyraxliga 
vagnar

Urspåringstal, tvåaxliga 
vagnar

A 3 15
B 5 27
C 8 46

Den här redovisade statistiken avser händelser - inte antalet vagnar som gått ur 
spår. Enlig olycksstatistiken leder en urspåring till att i genomsnitt 3,5 vagnar 
lämnar spåret. I ett tåg som består av såväl fyraxliga som tvåaxliga vagnar kan 
alltså en tvåaxlig vagn spåra ur och därvid leda till att även en eller flera fyraxliga 
vagnar, eventuellt med farligt gods, lämnar spåret. Vid beräkning av det förvän
tade antalet urspåringar vid en viss transport måste hänsyn tagas till detta 
förhållande.



3.2.2 Urspåring av tåg på grund av hög hastighet

Denna orsak till urspåring förekommer för godståg endast i växelkurvor. Orsaken 
är att godstågens hastighet oftast är lägre än banans största tillåtna hastighet (sth) 
vilket innebär att godstågen i flertalet fall inte påverkas av sådana hastighets- 
nedsättningar som betingas av kurvradier. Veterligen har heller inga urspåringar 
med godståg skett i sådana sammanhang. Växelkurvor har däremot i många fall 
låg maximalt möjlig hastighet (om den största tillåtna hastigheten är 40 km/h är 
den tekniskt möjliga hastigheten kanske 60 km/h). Speciellt vid s k kiysstationer 
utgör de kraftiga hastighetsnedsättningama i en i övrigt jämn, hög hastighetsprofil 
en påtaglig risk om säkerhetssystemet skulle fela t ex i samband med spårbyte. 
Sådana urspåringar har inträffat.

För hög hastighet förutsätter tillsammans eller ensamt

# att tågets "normala" hastighet är väsentligt högre än växelkurvans sth
# sådana felaktigheter i signalsystemet att signalen medger för hög hastighet
# att föraren inte sett/åtlytt signalen
# att ATC antingen saknas eller är felaktig (på lok eller på banan)

Sannolikheten för urspåring på grund för hög hastighet bedöms som försumbar 
för godståg (och givetvis även för vagnuttagning och växling).

3.2.3 Urspåring vid växlingsrörelser

Urspåring under växlingsarbete (dessa rörelser hänföres ej till "tåg" eller 
"vagnuttagning") inträffar ca 70 gånger per år. I de flesta fall kan orsaken 
hänföras till "fellagd växel" (25 %), "påkörd spårspärr" (12 %), "dåligt 
underhållen växel" (12 %)  och "annat banfel" (25 %). Det är mycket svårt att 
föreställa sig något enkelt och adekvat exponeringsmått för denna verksamhet. Att 
hävda att den är proportionell mot transportarbetet leder uppenbarligen till att 
sannolikheterna kommer att överskattas för vissa direkta relationer (speciellt 
kanske med heltåg) medan den underskattas för transporter av enstaka vagnar med 
flera rangeringar under vägen. På grund av bristen på exponeringsmått är vi dock 
här tvingade att fördela denna olyckssannolikhet som en konstant över



transportarbetet. Även här kan för vissa urspåringsorsaker finnas en viss skillnad i 
förväntat antal urspåringar mellan tvåaxliga och fyraxliga vagnar. Det är 
emellertid mycket svårt att med rimlig säkerhet skatta denna skillnad och vi har 
här bortsett från den.

Sannolikheten för en urspåring i samband med växling är, fördelad över samtliga 
godståg, 20*10'9 per vagnaxelkm.

3.3 Sammanstötning mellan tåg m m

Som sammanstötning med tunga fordon etc räknas här bl a kollision mellan två 
tåg, mellan tåg och vagnuttagning (vut) samt mellan tåg och tunga arbetsredskap 
(grävmaskiner etc). Denna typ av olycka innebär risk för tåget och dess last och 
dess sannolikhet är ca 6*10'^ (antal/tågkm, alla tågslag). Vi antar att medel
storleken för de här aktuella godstågen är 80 vagnsaxlar (normalt motsvarande 
30 - 40 vagnar), att endast de fem första vagnarna skadas allvarligt vid olyckan 
och att skyddsvagnar finns i den omfattning som föreskrives i SJF 010, 
§§ 13 - 16. Sannolikheten för att en tankvagn, placerad slumpvis i tåget, skall 
skadas allvarligt vid denna typ av olycka skattas till 1,6 *10"^ per vagnaxelkm^ 
(observera att detta är ett räkneexempel; annan tågstorlek och tågsammansättning 
ger annat resultat).

Risken för en farligtgodsolycka vid sammanstötning (påköming) mellan tåg och 
sk  A-fordon (lätta fordon, typ trallor etc), djur och mindre föremål anses 
försumbar i detta sammanhang.

3.4 Plankorsningsolyckor

Vi förutsätter att endast kollisioner med tunga fordon - d v s  sådana som i SJ:s 
statistik förtecknas under rubrikerna buss, lastbil, skåpbil, motorredskap, 
traktor - innebär en icke försumbar risk i samband med transport av farligt gods. 
Antalet plankorsningsolyckor är en funktion av hur många plankorsningar tåget 
passerar och vägtrafikens omfattning och slag över dessa övergångar liksom 
övergångarnas skydd. Eftersom det i dag inte finns någon verifierad modell för

7Beräknat med utgångspunkt från att vagnen har 4 axlar.



skattning av sannolikheten för en kollision vid en plankorsning har medelvärdet 
för antalet kollisioner med tunga landsvägsfordon per bankm använts. Det 
skattade värdet för antalet kollisioner blir därvid en funktion av antalet tågkm 
(inte vagnaxelkm) och antalet blir 8*10’° per tågkm. Det är mycket sällan som 
vagnar kommer till allvarlig skada vid kollisioner med tunga vägfordon. Här har 
antagits att detta sker i genomsnitt med 0,5 vagn per olycka d v s  4*10"^ allvarligt 
skadad vagn per tågkm.

Denna siffra baseras på antagandet att alla plankorsningar, med varierande 
trafikmängd och skydd, är jämnt fördelade längs banor. Detta är naturligtsvis 
långt ifrån fallet men det saknas underlag för en mer specificerad beskrivning av 
de med plankorsningama förknippade olyckssannolikhetema. Även om plankors- 
ningsolyckoma bidrar med en relativt ringa del till riskerna vid transport av farligt 
gods kan det finnas anledning att vid skattning av olyckssannolikheten för en viss 
transportuppgift korrigera den generella olyckssannolikheten om den aktuella 
banan har extremt få plankorsningar (i dag byggs på många linjer plankorsningar 
bort eller stängs, bl a i samband med utbyggnad av X2000-konceptet).



4 KONSEKVENSER FÖR JÄRNVÄGSVAGNEN

Konsekvenserna av en urspåring är en funktion av vagnens konstruktion, 
omgivningens "aggressivitet" och vagnens hastighet. Det är utomordentligt svårt 
att kvantitativt beskriva sambandet mellan skadans omfattning och dessa tre para
metrar. Något användbart statistiskt underlag finns inte och variations
möjligheterna är legio. Två exempel: En vagn som rullar ut på ett fruset gärde i 
120 km/h kan förbli helt oskadd medan en vagn som från stillastående tippar utför 
en 20 meter hög slänt byggd av sprängsten troligen får stora skador. Vid kolli
sioner mellan två tåg eller liknande är vid måttliga hastigheter vagnens läge i tåget 
avgörande för risken, vid ökad hastighet spelar kollisionsmekanismen en allt 
större roll.

Konsekvensen av en kollision med tungt vägfordon är huvudsakligen en effekt av 
en av kollisionen orsakad urspåring. Kollision med annat tåg leder till skador som 
vars omfattning i första hand är beroende av tågens hastighet och 
händelseförloppet vid kollisionen (klättring, teleskopering, brand i lok etc).

Det är teoretiskt möjligt att givet viss hastighet vid urspåringen/kollisionen och ett 
visst, sannolikt förlopp, beräkna de deformationskrafter som tanken kommer att 
utsättas för. Därmed skulle även deformation och eventuella bristningar i tanken 
kunna förutses. En sådan kalkyl bygger emellertid på en serie antaganden rörande 
olyckans förlopp, vilka knappast kan kvantifieras.

Enligt utländska erfarenheter motstår trycktankar (tankvagnar för gasol, klor 
m m) normala urspåringar och sammanstötningar medan däremot tankar för ej 
trycksatta vätskor kan punkteras även vid relativt låga hastigheter (HMSO 1991). 
På uppdrag av BR har en konsultfirma studerat punkteringar av "tunnväggiga" 
tankar. Med utgångspunkt från skadans storlek har man bestämt påkänningama 
och därefter beräknat hur stor skadan skulle ha blivit om det varit en 
"tjockväggig" tank. Det visade sig därvid att en sådan i inget av fallen skulle ha 
brustit (muntlig uppgift).

Erfarenheterna från Sverige är mycket begränsade. Olycksstatistiken är delvis 
ofullständig och i vissa fall motsägelsfull. En sammanställning av fem olika källor



(ej publicerade sammanställningar gjorda av SJ, Jämvägsinspektionen och 
Räddningsverket) ger vid handen att under åren 1990, 1991 och 1992 inträffade 
13 olyckor som ledde till att 16 gasolvagnar och sju vagnar för icke trycksatt 
farligt gods blev skadade (kollision, urspåring, vältning etc, de flesta skadorna 
dock relativt små). Av dessa urspåringar har alla utom tre eller fyra skett vid låg 
hastighet i samband med växling eller infart till sidospår (tåg). Ingen gasoltank 
sprang läck vid dessa olyckor medan en oljetank punkterades. En källa anger att 
under perioden juni 1986 - dec 1989 var 28 vagnar, ej avsedda för övertryck, 
inblandade i olyckor. Av dessa skadades fyra så allvarligt att bensin eller olja rann 
ut. Det går inte att från de tillgängliga uppgifterna att alltid med säkerhet avgöra 
vilka av dessa olyckor som skett med linjehastighet och vilka som skett vid 
växling eller motsvarande.Man måste konstatera att de tillgängliga uppgifterna 
endast tillåter en mycket grov skattning av sannolikheterna för utsläpp vid en 
olycka när en "tunnväggig" tankvagn är inblandad och att skattningen av 
sannolikheten för utsläpp från en "tjockväggig" gasvagn endast är en, 
förhoppningsvis någorlunda kvalificerad, gissning.

Den omfattande engelska studien "Major hazard aspects of the transport of 
dangerous substances" (HMSO 1991) redovisar flera försök att skatta 
sannolikheten för ett utsläpp från en tjockväggig tank vid en olycka. Här har, som 
ett snittvärde, ansatts ett litet utsläpp på 100 olyckor och medelstort eller stort 
utsläpp på 1 000 olyckor. Antalet punkteringar av tunnväggiga tankar (för 
eldningsolja, bensin etc) uppges i samma källa uppgå till 6,3*10'^ per vagnkm 
(baserat på 10 fall?) vilket skulle betyda att tanken punkteras vid varannan olycka.

Utifrån här redovisade uppgifter har följande två tabeller konstruerats. Skatt
ningen av sannolikheten för små utsläpp från tunnväggiga tankar i samband med 
urspåringsolyckor är den enda siffra som har något stöd i svensk statistik och även 
detta stöd är mycket bräckligt på grund av osäkerhet rörande omständigheter vid 
olyckan. Det bör även noteras att dessa små utsläpp av petroleumprodukter endast 
svarar för en blygsam del av samhällets olyckskostnader vid farligtgods- 
transporter.



Skadefall

Tunnväggjga tankar (ej trvcksatt vätska)

Olyckans typ Sannolikhet för utsläpp
a b c

urspårad vagn i tåg etc 0,25 0,05 0,01
kollision tåg, vagn efter skyddsvagn 0,5 0,1 0,01
kollision vägfordon, vagn
efter skyddsvagn 0,1 0,05 0,01
växlingsolycka 0,1 0,01 -

a, b och c betecknar olika hålstorlekar: Några cm^, ca 1 dm^ respektive flera dm^ 
och ostabilt tillstånd. Dessa hålstorlekar har i samband med konsekvensanalysen 
(Helmersson, 1994) omräknats till utsläppsmängder.

Tjockväggiga tankar (trvcksatt gas/vätska)

Olyckans typ Sannolikhet för utsläpp
a b c

urspåring tåg etc 0,01 0,002 0,0001
kollision tåg vagn efter skyddsvagn 0,1 0,02 0,001
kollision med vägfordon vagn
efter skyddsvagn 0,05 0,01 0,001
växlingsolycka - - -



5 ÅTGÄRDER

5.1 Allmänt

Eftersom de totala kostnaderna för olyckor med farligt gods uppenbarligen är 
relativt små (närmare därom i Svarvar och Persson, 1994) är det därför svårt att 
hitta tekniska åtgärder som kan motiveras utifrån en C/B analys. Tekniska 
åtgärder (inom rimliga ekonomiska ramar) kan dessutom endast bidra till en 
begränsad minskning av risken. Däremot bör åtgärder inom områdena trafik
planering och utbildning i vissa fall kunna motiveras utifrån en samhälls
ekonomisk analys.

Nedan är några åtgärdsområden diskuterade. Med nuvarande kunskapsunderlag 
kan denna diskussion dock ej föras i kvantitativa termer, vilket givetvis vore 
önskvärt.

5.2 Hastigheten

De spänningar som materialet i tanken utsättes för är, under mycket förenklade 
betingelser, möjligen proportionellt mot kvadraten på vagnens hastighet.

Däremot föreligger inte något entydigt samband mellan hastigheten och 
sannolikheten för urspåring. Sannolikheten för en sammanstötning kan antas öka 
med hastigheten när körningen sker "på sikt" eller med hjälp av handsignaler 
( dvs  i dessa sammanhang endast växlingsrörelser och hastigheter under 
40 km/h). När rörelsen sker som "tåg" förlitar sig föraren helt på järnvägens 
signalsystem och har endast i undantagsfall möjlighet att själv bedöma om risk för 
sammanstötning föreligger eller ej. Hastigheten har därvid i praktiken ingen 
betydelse för sannolikheten för en sammanstötning.

5.3 Signalsystem

Normalt är sannolikheten försumbar för en olycka (sammanstötning) orsakad av 
brister i signalsystemet. Vissa sk  VUT-banor och industrispår kan dock ha 
tågledningssystem som inte erbjuder samma säkerhet som de signalsystem som



användes på det övriga järnvägsnätet. Det finns dock inget som tyder på att detta 
skulle innebära någon signifikant ökning av olyckssannolikheten.

5.4 Rangering/växling

Växlingsrörelser, speciellt växling med skjuts eller över vall, innebär en 
förhållandevis hög sannolikhet för olyckor. De låga hastighetema gör dock att 
konsekvenserna blir små eller måttliga. Vid BR har man dock i några fall fått 
punkteringar av oljetankvagnar i samband med rangering och där är all rangering 
över vall förbjuden.

5.5 Tågets sammansättning

Tågets sammansättning har endast betydelse för omfattningen av en olycka, inte 
sannolikheten för att den skall inträffa. Man kan därvid tänka sig att begränsa 
antalet vagnar med farligt gods i tåget, att fördela dessa med mellanliggande 
skyddsvagnar (vagnar lastade med ej brännbart gods) utöver vad som i dag är 
föreskrivet m m. Eftersom sådana åtgärder ofelbart leder till ökad rangering är det 
tveksamt om detta på något intressant sätt kan minska samhällets risk.

5.6 Vagnarnas konstruktion

Huruvida vagnarnas säkerhet kan utökas genom tekniska åtgärder har inte kunnat 
utredas inom ramen för detta delprojekt. Här kan dock nämnas att BR målar 
gasvagnar med en isolerande färg för att därigenom minska sannolikheten för en 
lokal upphettning vid brand.

5.7 Spåret

Uppenbarligen har spårets konstruktion och underhåll stor betydelse för 
sannolikhet för en urspåring. I undantagsfall kan de risker som är förknippade 
med transport av farligt gods ekonomiskt motivera en spårstandardhöjning. Ett 
sådant fall kan vara när en betydande mängd farligt gods passerar intill ett område 
där ett stort antal människor vistas. En möjlig åtgärd skulle kunna vara att rensa



området närmast banan från "aggressiva" föremål, såsom stora stenblock m m  
eller att bygga skyddsvallar.

5.8 Plankorsningar

Plankorsningar utgör en viss sannolikhet för en farligtgodsolycka. Det kan av 
detta skäl vara motiverat att söka undvika växlingsrörelser över vägar med snabb 
och tung trafik samt om möjligt hänvisa vägtransporter med farligt gods till 
planskilda korsningar.
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