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FÖRORD

Denna rapport utgör en sammanfattande beskrivning av projektet "Transporter av 
farligt gods" som bedrivits under perioden augusti 1991 - september 1993. 
Huvudprojektledare har varit Bertil Morén vid VTI.

Projektet har samfinansierats av Banverket, Byggforskningsrådet, Petroleum
institutet, Räddningsverket, SJ (Gods- och Fastighetsdivisionema), VTI samt 
Vägverket.

Projektarbetet har bedrivits i form av fyra olika delprojekt under ledning av Sven 
Fredén (VTI), Göran Nilsson (VTI), Lennart Agrenius (Agrenius Ingenjörsbyrå 
AB) respektive Ulf Persson (IHE). Utredare i projektet har även varit Lennart 
Helmersson (Agrenius Ingenjörsbyrå AB) samt Patrick Svarvar (IHE). Förutom 
denna projektsammanfattning, vilken har skrivits av Erik Lindberg (VTI) i 
samarbete med Bertil Morén (VTI), utgörs slutredovisningen från projektet av 
följande fem delrapporter:

* "Om sannolikhet för jämvägsolyckor med farligt gods" 
av Sven Fredén, VTI

* "Vägtransporter med farligt gods - Farligt gods i vägtrafikolyckor" 
av Göran Nilsson, VTI

* "Konsekvensanalys av olika olycksscenarier vid transporter av farligt gods 
på väg och järnväg ”
av Lennart Helmersson, Agrenius Ingenjörsbyrå AB

* "Ekonomisk analys av farligtgodsolyckor vid järnvägs- och tankbilstrans- 
porter av ammoniak och bensin"
av Patrick Svarvar och Ulf Persson, IHE

* "Användning av analysmetoden - Ett fiktivt beräkningsexempel" 
av Sven Fredén, VTI



Under projektets gång har arbetet följts dels av en styrgrupp bestående av repre
sentanter för uppdragsgivarna, dels av en referensgrupp som representerar olika 
myndigheter/organisationer vars verksamhet på olika sätt berör hanteringen av 
farligt gods i samhället.

I projektets styrgrupp har ingått Björn Sandborgh (ordförande) och Thomas Gell 
från Räddningsverket, Paul Lorin och Per Sillén från Banverket, Hartmut 
Pauldrach från Boverket, Bo Lönegren /  Stefan Tykesson från Vägverket, Birger 
Sandström / Christer Bejne från SJ Fastighetsdivision, Gustaf Stolk från SJ Gods
transportdivision, Åke Stjemstedt /  Leif Ljung från Petroleuminstitutet samt Börje 
Thunberg från VTI. Sekreterare vid styrgruppens sammanträden har varit Ragnar 
Hedström, VTI.

I projektets referensgrupp har ingått Bertil Pettersson / Sven Nyberg från LO, 
Bertil Enemo från Rikspolisstyrelsen, Erik Nilsson från Sprängämnesinspektio- 
nen, Alf Levander från Åkeriförbundet, Åke Wahlinder från Jämvägsinspek- 
tionen, Lars-Olof Carlsson från Eka Nobel AB / Kemikontoret / SAF, Gunvor 
Cantacuzino från Grossistförbundet (Plast- och Kemikalieleverantörers Förening), 
Barbro Köhler från Arbetarskyddsstyrelsen, Lennart Skymbäck /P O  Åhman från 
Svenska Gasföreningen samt Klas Thomell / Claes Svensson från Länsstyrelsen i 
Malmöhus län.

Samtliga medlemmar av styr- och referensgruppen, liksom övriga som bidragit 
med synpunkter på olika preliminära rapportversioner, tackas härmed varmt för 
sin medverkan i projektet.



INNEHÅLLSFÖRTECKNING Sid

SAMMANFATTNING I

SUMMARY III

1 BAKGRUND OCH SYFTE 1

2 AVGRÄNSNINGAR OCH DEFINITIONER 4

3 ÖVERSIKTLIG BESKRIVNING AV PROJEKTET 6

4 OLYCKOR MED FARLIGT GODS I JÄRNVÄGSTRAFIK 8
4.1 Metodfrågor 8
4.2 Skattningar av förväntat antal jämvägsolyckor 9
4.2.1 Urspåring 9
4.2.2 Sammanstötning 11
4.2.3 Plankorsningsolycka 11
4.3 Sannolikhet för farligtgodsolycka 11
4.4 Åtgärder 12

5 OLYCKOR MED FARLIGT GODS I VÄGTRAFIK 14
5.1 Metodfrågor 14
5.2 Skattningar av förväntat antal vägtrafikolyckor med fordon 15 

avsedda för farligt gods
5.3 Sannolikhet för farligtgodsolycka 17
5.4 Åtgärder 18

6 KONSEKVENSANALYS AV OLYCKOR MED FARLIGT GODS 19
6.1 Metodfrågor 19
6.2 Analysresultat 21
6.3 Åtgärder 23

7 EKONOMISK ANALYS AV OLYCKOR MED FARLIGT GODS 25
7.1 Metodfrågor 25



7.2 Analysresultat 27
7.3 Kostnader för riskminskande åtgärder 29

8 EN FIKTIV FALLSTUDIE 30
8.1 Det fiktiva transportscenariot 30
8.2 Farligtgodsolyckor vid väg- och järnvägstransport 30
8.3 Konsekvensberäkningar 32
8.4 Samhällsekonomiska kostnader för farligtgodsolyckor 33
8.5 Kostnads/effektanalyser av riskminskande åtgärder 34

9 DISKUSSION OCH SLUTSATSER 35
9.1 Riskanalysens berättigande 35
9.2 Kvarstående frågor 36
9.3 Några preliminära slutsatser 38

10 LITTERATURFÖRTECKNING 41



RISKANALYSMETOD FÖR TRANSPORTER AV FARLIGT 
GODS PÅ VÄG OCH JÄRNVÄG 
- PROJEKTSAMMANFATTNING

av Erik Lindberg och Bertil Morén
Statens väg- och transportforskningsinstitut (VTI), Linköping 

SAMMANFATTNING

I denna rapport beskrivs ett projekt som syftat till att ta fram en metod för att 
analysera risker förknippade med transporter (exklusive i- och urlastning samt 
eventuell mellanlagring) av farligt gods på väg och järnväg i Sverige. De krav 
som ställts på metoden är att den a) skall vara tillämpbar på svenska förhållanden 
vad avser infrastruktur, trafikförhållanden, lagstiftning etc, b) skall kunna 
tillämpas på enskilda transportuppgifter med specificerade godsslag, volymer, 
transportvägar och transportslag (väg/järnväg) samt c) skall omfatta skattningar 
av förväntat antal olyckor där det farliga godset kommer ut ur sin inneslutning, 
förväntade konsekvenser av dessa olyckor för människor, egendom och miljö 
samt förväntade samhällsekonomiska kostnader för konsekvenserna.

Projektarbetet har bedrivits i form av fyra olika delprojekt. I de två första 
delprojekten har metoder tagits fram för att skatta det förväntade antalet olyckor 
vid järnvägs- respektive vägtransporter av farligt gods. Det tredje delprojektet har 
skattat sannolikheter för ett antal möjliga olycksscenarier/händelseförlopp givet 
att en olycka inträffar vid transport av farligt gods. I delprojektet har också de 
förväntade konsekvenserna skattats för respektive scenario. I det fjärde 
delprojektet illustreras en metod för att beräkna storleken av de samhällsekono
miska kostnader som kan förväntas uppstå till följd av det farliga godset i 
samband med olyckor vid väg- och järnvägstransporter.

Möjliga åtgärder för att reducera riskerna vid transporter av farligt gods, antingen 
genom minskning av sannolikheten för olycka eller genom begränsning av en



inträffad olyckas konsekvenser, har diskuterats i alla fyra delprojekten. Det fjärde 
delprojektet har också omfattat kostnads/effektanalyser av ett par sådana åtgärder.

För att illustrera tillvägagångssätt/beräkningsgång i de olika stegen av den risk
analysmetod som tagits fram inom projektet har en fiktiv fallstudie löpt som en 
röd tråd genom de fyra delprojekten. En fullständig rapportering av de fyra del
projekten och den fiktiva fallstudien återfinns i VTI Rapport nr 387:2 - 387:6.

Projektet har inneburit en för svenska förhållanden unik ansats och har gjort det 
möjligt att analysera riskerna vid transporter av farligt gods med en betydligt 
större detaljeringsgrad än tidigare. Faktorer med stor vikt för skattningarna av 
risker och kostnader har identifierats och olika ämnens relativa "farlighet" har 
belysts. Ett annat viktigt resultat är att de förväntade samhällsekonomiska 
särkostnadema till följd av farligt gods i järnvägs- och vägtrafikolyckor har 
befunnits vara jämförelsevis små. Resultatet av beräkningarna i den fiktiva fall
studien kan inte ligga till grund för någon generell jämförelse av risker vid väg- 
respektive järnvägstransporter av farligt gods, utan det lämpligaste transportsättet 
måste utredas separat för varje specifik transportuppgift.

Samtidigt kan det konstateras att osäkerheten i en del av de skattningar som gjorts 
i projektet är stor och att vissa skattningars giltighet troligen är starkt 
tidsbegränsad. En del viktiga frågor kring samhällets värdering av olika typer av 
risker, vilka knappast kan besvaras i denna typ av projekt, återstår också. 
Projektet kan därför inte ge något slutligt svar på frågan om hur stora riskerna är 
vid transporter av farligt gods eller hur dessa risker skall hanteras. Den framtagna 
metoden utgör visserligen en förbättring jämfört med vad som tidigare funnits 
men den kan ändå behöva utvecklas och förfinas ytterligare.

Några av de viktigaste skälen till varför den riskanalysmetod som framtagits i 
detta projekt bör användas, och även vidareutvecklas, är att den a) tillhandahåller 
ett omfattande beslutsunderlag för hanteringen av risker vid transporter av farligt 
gods, b) systematiserar befintlig kunskap och identifierar kunskapsluckor som kan 
motivera och styra inriktningen av ytterligare forsknings- och utredningsinsatser 
samt c) medför ett tydliggörande av de antaganden och värderingar som ligger 
bakom det sätt på vilket risker hanteras.
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A METHOD FOR RISK ANALYSIS OF THE TRANSPORTA
TION OF HAZARDOUS MATERIALS BY ROAD AND RAIL 
- PROJECT SUMMARY

by Erik Lindberg and Bertil Morén
Swedish Road and Transport Research Institute (VTI), Linköping 

SUMMARY

This report describes a project aimed at developing a method for risk analysis of 
the transportation (excluding loading/unloading and temporary storage) of hazar
dous materials by road and railroad in Sweden. The method has been designed so 
as to a) be applicable to national conditions concerning infrastructure, traffic, 
legislation etc. b) be possible to apply to specific transportation tasks involving 
specified types of hazardous materials, quantities to be transported, routes and 
modes of transport (road/railroad), and c) include estimates of the expected 
number of accidents involving a release of the dangerous substance, the expected 
consequences for people, property and environment of those accidents, and the 
expected cost of those consequences.

The project has consisted of four different parts. In the first two parts, methods 
for estimating the number of accidents which can be expected to occur in the 
course of transporting dangerous substances by road and railroad, respectively, 
have been developed. In the third part, the probabilities of a number of possible 
event sequences/scenarios which may occur as the result of an accident have been 
estimated. In addition, this part of the project has also provided estimates of the 
expected consequences of each scenario. In the fourth part of the project, a 
method for calculating the expected economic costs of accidents due to the 
transportation of dangerous substances by road and railroad has been illustrated.

Possible countermeasures in order to reduce risks, either by decreasing the 
probability of an accident or by mitigating the consequences of an accident which 
has already occurred, have been discussed in all four parts of the project. The



fourth part of the project has also included cost/effect analyses of a few of these 
countermeasures.

In order to illustrate the calculations required in each step of the proposed method 
for risk analysis, a fictitious case study has been used in all four parts of the 
project.

This project represents a unique contribution which makes it possible to analyse 
the risks arising from the transportation of dangerous substances by road and rail 
in Sweden with greater precision than has been possible before. Factors which 
carry a great weight when risks and economic costs are estimated have been 
identified, and further light has been shed on the comparative "dangerousness" of 
different substances. Another important result is that the expected economic costs 
of accidents due to the transportation of hazardous materials by road and rail were 
found to be comparatively small. The results from the fictitious case study cannot 
be taken as evidence of any general differences in risk levels between road and 
rail transport of dangerous substances. Rather, the most suitable mode of transport 
must be determined separately for each specific transportation task.

Some of the estimates made in the course of the project are quite uncertain, and 
many of them are probably valid only for a limited period of time. Important 
questions concerning for instance societal risk evaluation also remain. The 
method for risk analysis developed in this project (even if it represents an 
improvement as compared to previous methods) could therefore benefit from 
further development and refinement.

The main reasons why the method proposed in this project should be used and 
further developed are that it a) provides comprehensive information to support 
decisions concerning the handling of risks pertaining to the transportation of 
hazardous materials, b) identifies gaps in existing knowledge and may therefore 
motivate and guide further research, and c) forces explicit statements of the 
assumptions and evaluations which underlie the assessment and handling of risks 
arising from the transportation of dangerous substances.



Full reports of the four parts of the project can be found in VTI Report No. 387:2 
- 387:5. The reports are written in Swedish, but all of them have an English 
summary. The titles of the four reports are:

On the probability of railway accidents with hazardous materials (VTI Report 
No. 387:2,1994) by Sven Fredén, Swedish Road and Transport Research Institute 
(VTI).

Road transportation of hazardous materials - Hazardous materials in road acci
dents (VTI Report No. 387:3, 1994) by Göran Nilsson, Swedish Road and 
Transport Research Institute (VTI).

Consequence analysis of different accident scenarios for road and rail transport 
of hazardous materials (VTI Report No. 387:4, 1994) by Lennart Helmersson, 
Agrenius Ingenjörsbyrå AB.

Economic analysis of accidents with hazardous materials - Transport of ammonia 
and petrol by rail and by lorry (VTI Report No. 387:5, 1994) by Patrick Svarvar 
and Ulf Persson, The Swedish Institute for Health Economics.

The reports may be ordered from the Swedish Road and Transport Research 
Institute, S - 581 95 Linköping, Sweden.



1 BAKGRUND OCH SYFTE

Många ämnen som används i dagens samhälle har sådana egenskaper att de 
klassas som farliga. Dessa ämnen måste i regel transporteras kortare eller längre 
sträckor i samband med mellanlagring, förädling och/eller distribution för att nå 
slutanvändaren. Beroende på t ex ämnets egenskaper, kvantitet, transportsätt och 
transportsträcka, kan dessa transporter utgöra större eller mindre faromoment. 
Transporter av farligt gods är dock, åtminstone i dagsläget, en förutsättning för att 
samhället skall fungera på ett tillfredsställande sätt.

Samtidigt innebär transporter av farligt gods en potentiell källa till olika typer av 
intressekonflikter genom att de personer/grupper som uppbär nyttan av trans
porterna ofta inte sammanfaller med de som tvingas bära kostnaderna för de 
olyckor som dessa transporter kan förväntas medföra. Även i de fall där 
riskbärama själva har nytta av transporterna kan det uppstå intressekonflikter 
därför att riskerna ej är likvärdigt fördelade bland nyttotagama.

Även om sannolikheten för att en allvarlig olycka skall inträffa vid transport av 
farligt gods är liten, kan man inte bortse från möjligheten att en sådan olycka kan 
inträffa och i så fall kanske med katastrofala följder. Man behöver därför kunna 
bedöma huruvida nyttan av en given typ av transporter står i rimlig proportion till 
de risker som dessa transporter medför. Det är härvidlag viktigt att betrakta nytta 
och risker ur ett helhetsperspektiv. Den vinst som kan göras ur säkerhetssynpunkt 
genom att införa restriktioner beträffande transporter av vissa godsslag på vissa 
trafikleder med ett givet transportmedel måste ställas mot de risker och kostnader 
som uppstår när transporterna därigenom styrs över till andra trafikleder och/eller 
transportslag.

Brett upplagda studier av risker förenade med transporter av farligt gods har 
tidigare genomförts i flera länder, bl a Storbritannien och Schweiz (korta 
sammanfattande beskrivningar av dessa två studier återfinns i Lindberg, Thedéen 
& Näsman, 1993, respektive Meyer-Martins, 1990). En slutsats som kan dras från 
dessa studier är att det knappast går att fastställa vilken transportlösning som 
generellt sett är den lämpligaste ur säkerhetssynpunkt, utan hänsyn måste tas till 
de speciella förutsättningar som gäller vid varje typ av transport. Även om man



naturligtvis kan räkna fram någon form av riksgenomsnitt för risker förknippade 
med t ex olika transportslag, torde en sådan siffra ha endast begränsad praktisk 
nytta för beslutsfattare på olika nivåer som skall ta ställning till en given typ av 
transport på en specifik transportsträcka. Utfallet av olika typer av totaljämförel
ser mellan olika transportslag beror också i hög grad på hur man värderar 
tänkbara stora olyckor (som kanske ännu aldrig inträffat) i förhållande till mindre 
olyckor med mera begränsade konsekvenser.

På grund av skillnader i infrastruktur, trafikintensitet, trafikeringsbestämmelser, 
befolkningstäthet, organisatoriska förhållanden (t ex ansvarsfördelning mellan 
olika organisationer och/eller myndigheter) m m  går det inte att utan vidare 
överföra resultaten från utländska riskanalyser till svenska förhållanden. För att ta 
fram ett så detaljerat beslutsunderlag som möjligt för transporter av farligt gods 
inom Sverige behövs därför en metod som är anpassad till inhemska förhållanden 
vad beträffar ovan nämnda faktorer. Vidare är det önskvärt att metoden kan 
tillämpas på olika transportsätt och transportvägar för att därigenom göra det 
möjligt att jämföra risker förknippade med alternativa sätt att lösa en given 
transportuppgift.

Ett antal tidigare svenska ansatser att analysera risker förknippade med transporter 
av farligt gods har gjorts (t ex Saltvedt, 1991). Dessa ansatser har dock som regel 
varit begränsade både vad avser antalet farliga ämnen som studerats och den nog
grannhet varmed olyckssannolikheter för specifika transportvägar kunnat skattas.

Det övergripande målet med det projekt som sammanfattas i denna rapport har 
varit att ta fram en metod som gör det möjligt att a) skatta olyckssannolikheter vid 
transport av farligt gods på landsväg och järnväg för en given transportuppgift 
(transport av en given kvantitet av ett visst ämne mellan två specificerade platser),
b) skatta olyckornas konsekvenser vid transport av olika godsslag samt c) beräkna 
de förväntade samhällsekonomiska olyckskostnadema vid transport av olika gods
slag med alternativa transportsätt (landsväg/jämväg) och på alternativa transport
leder. Ett delmål har varit att ta fram underlag för att bedöma relationen 
kostnad/nytta för riskminskande åtgärder av transportteknisk/organisatorisk art.



Det skall redan här understrykas att projektets syfte inte har varit att ge ett svar på 
frågan om järnvägstransporter av farligt gods generellt sett är säkrare än motsva
rande landsvägstransporter (eller vice versa). Syftet har istället varit att tillhanda
hålla en metod som skall kunna användas för att skatta och kostnadsberäkna de 
risker som är förenade med olika transportlösningar.

Denna projektsammanfattning syftar till att bilda en ram kring de olika del
rapporter som tagits fram i projektet och att ge en överblick över projektet i dess 
helhet. För att hålla projektsammanfattningens omfång på en rimlig nivå har det 
varit nödvändigt att utelämna många av de detaljuppgifter som krävs för att kunna 
tillämpa den i projektet framtagna riskanalysmetoden. Dessa uppgifter återfinns 
istället i de övriga delrapporterna från projektet (VTI Rapport nr 387:2 - 387:6).



2 AVGRÄNSNINGAR OCH DEFINITIONER

Projektet har initialt avgränsats till att omfatta landsvägs- och järnvägstransport av 
farligt gods. Flyg-, fartygs- och pipelinetransporter behandlas således ej. Vidare 
avser projektet endast risker i samband med olyckor under själva transporten 
(definierad som förflyttning, inklusive rangering, samt kortare uppehåll under 
färd). Detta innebär att hanteringen av farligt gods före och efter transport 
(terminalhantering, i- och urlastning samt eventuell mellanlagring) ej behandlas i 
projektet.

Med farligtgodsolycka (jfr tyskans "Gefahrgutunfall") eller olycka med farligt 
gods avses i detta projekt en trafikolycka som får till följd att det farliga ämnet på 
ett icke planerat sätt kommer ut ur sin inneslutning. Därmed utesluts dels de 
olyckor som endast utgör "vanliga" trafikolyckor ( dvs  olyckor vars förlopp och 
konsekvenser ej påverkas av det farliga ämne som transporteras), dels utsläpp 
(t ex på grund av en läckande packning) som ej orsakas av en initialhändelse i 
form av en trafikolycka. Den senare avgränsningen har gjorts av två olika 
anledningar. För det första har denna typ av utsläpp, även om de svarar för en 
förhållandevis stor andel av samtliga utsläpp, oftast tämligen små konsekvenser 
eftersom utsläppen vanligen är av ringa omfattning (Considine, 1986). För det 
andra är det inte helt entydigt huruvida denna typ av utsläpp bör hänföras till 
själva transporten eller till andra delar av hanteringen av det farliga godset 
(kontroll i samband med ilastning, underhåll av tankbehållare, etc).

Projektets tids- och kostnadsramar har medfört att antalet ämnen som studeras i 
konsekvensanalysen har begränsats till att omfatta ett exempel av vardera av 
följande typer av farligt gods:

Tvp av farligt gods Amne (exempel)

Ammoniak 
Gasol 
Bensin 
Fenol 
Svavelsyra 
Eldningsolja

Tvp av farligt gods Amne (exempel)

a) Giftig kondenserad gas Ammoniak
b) Brandfarlig kondenserad gas Gasol
c) Brandfarlig vätska Bensin
d) Giftig vätska Fenol
e) Frätande vätska Svavelsyra
f) Brand- och miljömässigt farlig vätska Eldningsolja



Det för projektet centrala begreppet risk har definierats på konventionellt sätt som 
en sammanvägning (vanligen produkten) av sannolikheten för en olycka och dess 
förväntade konsekvenser. I några av de enskilda delrapporterna från projektet kan 
det dock förekomma att begreppet risk ibland används på ett sätt som i första 
hand refererar till sannolikheten för olycka eller till förväntat antal olyckor (se 
Lindberg m fl, 1993, för en betydligt utförligare diskussion av begreppet risk 
samt ett antal relaterade begrepp). Med riskminskande åtgärder avses i detta 
projekt insatser av transportteknisk/-organisatorisk art som beräknas reducera 
sannolikheten för och/eller konsekvenserna av olyckor.

Kostnader för farligtgodsolyckor definieras i projektet som de särkostnader 
som uppstår till följd av att det farliga godset kommer ut ur sin inneslutning. Hit 
hör kostnader för skador på människor, egendom och miljö vilka orsakas av 
brand, explosion, förgiftning, kontaminering etc som direkt hänför sig till det 
farliga godset. Kostnader för exempelvis bärgning av olycksfordonet medräknas 
inte, eftersom de torde vara oberoende av om det transporterade godset klassas 
som farligt eller ej.



3 ÖVERSIKTLIG BESKRIVNING AV PROJEKTET

Projektarbetet har bedrivits i form av fyra olika delprojekt inom vilka den metod 
för att analysera risker förknippade med järnvägs- och vägtransporter av farligt 
gods som utgör projektets huvudresultat har utvecklats. Metoden utgör ett 
betydelsefullt bidrag till tidigare tillgängliga studier av risker vid transporter av 
farligt gods genom att den:

* baseras på svenska förhållanden vad avser t ex infrastruktur- och 
trafikförutsättningar (även om utländska erfarenheter tagits tillvara där detta 
bedömts möjligt),

* kan tillämpas på specifika transportuppgifter för olika transportvägar och 
transportsätt (väg/järnväg),

* gör det möjligt att skatta dels det förväntade antalet farligtgodsolyckor och de 
förväntade konsekvenserna av sådana olyckor på väg och/eller järnväg givet 
en specifik transportuppgift, dels de förväntade samhällsekonomiska kost
naderna för sådana olyckor och/eller för olika riskminskande åtgärder.

Varje delprojekt har rapporterats i en egen slutrapport. Rapporterna från de två 
första delprojekten (Fredén, 1994a; Nilsson, 1994) redovisar metoder för att 
skatta det förväntade antalet farligtgodsolyckor vid järnvägs- respektive vägtrans
porter, givet en specifik transportuppgift. I rapporten från det tredje delprojektet 
(Helmersson, 1994) redovisas skattade sannolikheter för olika möjliga olycks- 
scenarier (händelseförlopp) givet att en farligtgodsolycka inträffar samt förvän
tade olyckskonsekvenser för respektive scenario. Rapporten från det fjärde 
delprojektet (Svarvar & Persson, 1994) illustrerar en metod för att beräkna 
storleken av de samhällsekonomiska kostnader som kan förväntas uppstå till följd 
av farligtgodsolyckor i samband med lösandet av en specifik transportuppgift.

De fyra slutrapporterna från de olika delprojekten behandlas i kapitel 4 - 7 i denna 
projektsammanfattning. Förutom beskrivningar av huvudresultaten från varje del
projekt innehåller dessa kapitel redogörelser för de metodöverväganden som 
gjorts samt de riskminskande åtgärder som behandlats inom respektive delprojekt.



Framställningen är med nödvändighet kortfattad i dessa kapitel, varför den läsare 
som önskar ytterligare detaljer hänvisas till respektive slutrapport.

För att illustrera tillvägagångssättet/beräkningsgången i den riskanalysmetod som 
tagits fram inom projektet har en för de fyra delprojekten gemensam fiktiv fall
studie (en tänkt transportuppgift i en hypotetisk "geografi") konstruerats. De 
skattningar och metoder som tagits fram har inom respektive delprojekt tilläm
pats/exemplifierats på detta fiktiva fall. En presentation av fallstudien i dess hel
het har därefter sammanställts av Fredén (1994b). Den fiktiva fallstudien beskrivs 
översiktligt i kapitel 8 i denna projektsammanfattning. Det är viktigt att hålla i 
minnet att fallstudien endast skall ses som ett beräkningsexempel (och som en 
kontroll av att analysmetoden inte ger uppenbart orimliga resultat). De resultat 
beträffande risknivåer eller jämförelser mellan väg- och järnvägstransport som 
man kommit fram till i fallstudien får därför inte övertolkas, eftersom de bygger 
på hypotetiska förutsättningar som inte behöver vara desamma i andra (verkliga) 
transportuppgifter.



4 OLYCKOR MED FARLIGT GODS I JÄRNVÄGS
TRAFIK

Det första delprojektet (Fredén, 1994a) har syftat till att ta fram en metod för att 
skatta det förväntade antalet jämvägsolyckor som leder till farligtgodsolyckor vid 
utförandet av en specifik transportuppgift.

4.1 Metodfrågor

Ett generellt metodproblem vid skattning av det förväntade antalet farligtgods
olyckor är att mycket få sådana olyckor har inträffat på svenska järnvägar eller på 
andra banor med likartad teknik och likartat säkerhetssystem. Antalet olyckor 
med tankvagnar där tanken punkterats uppgår t ex till ca två per år vid British 
Rail och till kanske en vartannat år vid SJ. Den tekniska utvecklingen inom 
järnvägsområdet gör det dessutom svårt att dra slutsatser från äldre statistik. 
Vidare är den klassificering av olyckstyper och olycksorsaker som görs i den 
tillgängliga statistiken inte alltid den lämpligaste för en bedömning av det 
förväntade antalet olyckor. Detta innebär att det knappast är möjligt att använda 
tillgänglig statistik över farligtgodsolyckor på järnväg för att skatta förväntat antal 
olyckor, särskilt inte om man önskar få antalet uttryckt som en funktion av olika 
infrastrukturvariabler (spårkvalitet etc), vagntyper och trafikeringsformer.

Till följd av bristen på olycksdata för farligtgodsolyckor har en indirekt metod 
använts för att skatta förväntat antal olyckor. Som bashändelse, d v s  den händelse 
som potentiellt skulle kunna initiera ett utsläppsförlopp, har härvid använts sådana 
fel/olyckor som dels inte är lastspecifika, dels är knutna till komponenter och 
system som är generella för godstransport på järnväg. Även om det kan föreligga 
viss osäkerhet om i vilken utsträckning det är möjligt att generalisera från denna 
större klass av händelser till verkliga farligtgodsolyckor, har denna metod gjort 
det möjligt att i analysmodellen använda mera specifika och adekvata beskriv
ningar av transportscenariot än vad som annars skulle varit möjligt.

När man uttrycker det förväntade antalet olyckor görs detta i förhållande till 
någon form av exponeringsmått (t ex fordonskilometer). I utredningen har två



olika exponeringsmått använts, beroende på att det mest relevanta måttet inte är 
detsamma för olika typer av jämvägsolyckor. De olika mått som använts (tågkm 
och vagnaxelkm) går dock att översätta till varandra givet att tågstorleken är känd. 
Om också vagntypen är känd går båda måtten att översätta till ett exponeringsmått 
(t ex tonkm) som även kan användas för vägtransporter. I utredningen konstateras 
vidare att för vissa olyckstyper (t ex urspåring i växlar) saknas relevanta 
exponeringsdata.

Tre typer av jämvägsolyckor som skulle kunna utvecklas till farligtgodsolyckor 
har ingått i utredningen. Dessa är urspåringar, sammanstötningar med tyngre 
jämvägsfordon samt plankorsningsolyckor där tyngre vägfordon är inblandade. 
Av dessa olyckstyper är urspåringar den vanligaste, medan sammanstötningar 
med jämvägsfordon och plankorsningsolyckor med tunga vägfordon är tämligen 
ovanliga.

För att skatta förväntat antal olyckor har i första hand olycksstatistik/-utredningar 
samt uppgifter om transportarbete för åren 1981 - 1989 använts. Uppgifter från 
Malmbanan (Riksgränsen - Luleå) har dock som regel uteslutits, eftersom trafiken 
där i flera avseenden bedrivs med annan teknik och under andra förutsättningar än 
vad som gäller för landets järnvägsnät i övrigt. Eftersom godsvagnar skiljer sig i 
en rad avseenden från personvagnar har endast statistik avseende godstransporter 
använts vid skattningarna av förväntat antal olyckor.

4.2 Skattningar av förväntat antal jämvägsolyckor

Separata skattningar har gjorts av förväntat antal urspåringar, sammanstötningar 
och plankorsningsolyckor. Urspåringama har även delats upp i ett antal olika 
klasser utifrån vad som utgjort den primära orsaken till händelsen ifråga.

4.2.1 Urspåring

Skattning av förekomsten av urspåring på grund av spårfel försvåras av såväl 
brist på relevanta mätdata för möjliga orsaksfaktorer (spårlägesfel, spårskador och 
växeldefekter) som ofullständigt kända orsaksmekanismer. Den metod som



använts har inneburit att spårets standard har indelats i tre klasser som kan 
förutsättas vara relaterade till spårets allmänna kvalitet och därmed till antalet 
urspåringar på grund av spårfel. De spårklasser som använts i utredningen är:

a) Betongsliper, helsvetsat, räler UIC 60 eller SJ 50
b) Träsliper, helsvetsat, räler SJ 50
c) Träsliper, skarvspår, räler SJ 50 eller klenare

Utifrån tillgänglig statistik över urspåringar till följd av spårfel har det förvänta
de antalet urspåringar vid tågrörelse och vagnuttagning för de tre spårklassema 
skattats. Skattningarna grundas på relationen mellan det faktiska antalet urspå
ringar och det utförda transportarbetet för varje spårklass under den studerade 
tidsperioden. Boggivagnar (fyraxliga vagnar med betydligt lägre urspårings- 
frekvens än tvåaxliga vagnar) är helt dominerande vid transport av farligt gods i 
tankvagnar. Hänsyn måste dock tas till att i genomsnitt 3,5 vagnar lämnar spåret 
vid varje urspåringsolycka som inträffar vid tågrörelse. När transporten ej sker 
som heltåg innebär detta att även urspåringar med tvåaxliga vagnar (som kan dra 
med sig en efterföljande boggivagn av spåret) måste beaktas.

Vidare har det förväntade antalet urspåringar som ej entydigt kan hänföras till 
någon av de ovanstående spårklassema (urspåringar på stationer m m) skattats, 
liksom det förväntade antalet urspåringar orsakade av vagnfel. Dessa 
skattningar har därefter kombinerats till en skattning av det förväntade totala 
antalet urspåringar till följd av spår- och vagnfel per miljon vagnaxelkm för tåg 
och vagnuttagningar (uppdelat på spårklass samt två- respektive fyraxliga gods
vagnar).

Urspåring på grund av för hög hastighet förekommer för godståg endast i 
växelkurvor. Dessutom förutsätts att en eller flera avvikelser från den "normala" 
driftssituationen föreligger. Det förväntade antalet urspåringar till följd av för hög 
hastighet har i utredningen bedömts som försumbart (<10'10 per vagnaxelkm).

Beträffande urspåring vid växlingsrörelser är det svårt att hitta något helt 
invändningsfritt exponeringsmått. I utredningen har det förväntade antalet urspå
ringar i samband med växling skattats genom att antalet urspåringar av denna typ 
satts i relation till det totala transportarbetet. Denna skattning kommer dock att



vara en överskattning för vissa direkta transportrelationer, medan den kan utgöra 
en underskattning för transporter med flera rangeringar under vägen.

4.2.2 Sammanstötning

Det förväntade antalet sammanstötningar mellan ett godståg och ett tyngre jäm- 
vägsfordon/arbetsredskap har skattats i relation till exponeringsmåttet tågkm. 
Under antagande om att medellängden för ett godståg är 80 vagnaxlar och att 
endast de fem vagnarna närmast loket riskerar att skadas allvarligt, har denna 
skattning omräknats till samma exponeringsmått som för urspåringar (vagnaxel- 
km). Beroende på tåglängd/tågsammansättning vid lösandet av en specifik trans
portuppgift kan dock översättningen från tågkm till vagnaxelkm ge annorlunda 
resultat.

4.2.3 Plankorsningsolycka

Det förväntade antalet kollisioner med tyngre vägfordon i plankorsningar har 
också skattats per tågkm. Med antagande om att i genomsnitt 0,5 vagnar påverkas 
av denna olyckstyp (ofta inskränker sig skadorna till loket) kan även denna skatt
ning omräknas till exponeringsmåttet vagnaxelkm.

4.3 Sannolikhet för farligtgodsolycka

Vilka konsekvenser som en urspåring eller kollision får för en järnvägsvagn kan 
antas vara en funktion av vagnens konstruktion, omgivningens "aggressivitet" 
(vassa föremål etc) samt vagnens hastighet och (vid kollisioner) placering i tåget. 
Det statistiska underlaget för att kvantifiera sambandet mellan dessa olika faktorer 
och skadans omfattning är dock synnerligen begränsat. De skattningar av sanno
likheten för en farligtgodsolycka (givet att en jämvägsolycka inträffat) resulte
rande i olika "utsläppsscenarier" som gjorts i utredningen är därför behäftade med 
stor osäkerhet. De bygger också delvis på en sammanvägning av svenska och 
engelska erfarenheter.

I utredningen beaktas följande tre utsläppssituationer:



a) Hålstorlek några cm2.
b) Hålstorlek ca 1 dm2.
c) Hålstorlek flera dm2, instabilt tillstånd.

Skattningar av sannolikheterna för de tre utsläppssituationema har gjorts separat 
för gas-/trycktankar (tankväggens tjocklek ca 16 mm) och ej trycksatta tankar 
(tankvägg ca 6 - 8 mm). En skattning av det förväntade antalet farligtgodsolyckor 
vid järnvägstransport erhålls genom att för varje olyckstyp (se avsnitt 4.2 ovan) 
multiplicera det förväntade antalet jämvägsolyckor med sannolikheterna för de tre 
utsläppssituationema samt därefter summera över olyckstyper och utsläppssitua- 
tioner. (Det förväntade antalet jämvägsolyckor av respektive typ erhålls genom att 
multiplicera de skattningar som omnämnts i avsnitt 4.2 med ett mått på transport
arbetets totala omfattning uttryckt i vagnaxelkm).

Det har ej varit möjligt att inom projektets ramar analysera i vad mån det engelska 
statistikmaterial som använts för att skatta sannolikheten för olika utsläpps- 
situationer baseras på förhållanden som korrelerar med motsvarande svenska 
förhållanden. Detta gäller t ex eventuella olikheter i tankvagnars utförande som 
kan påverka sannolikheten för utsläpp (en utredning om plåttjocklekens betydelse 
i detta sammanhang har nyligen initierats av Räddningsverket).

4.4 Åtgärder

I utredningen konstateras att det kan vara svårt att hitta tekniska åtgärder för risk
reduktion som är samhällsekonomiskt motiverade med hänsyn till de redan låga 
kostnaderna för jämvägsolyckor med farligt gods. Däremot anses åtgärder beträf
fande trafikplanering och utbildning i vissa fall kunna vara motiverade.

De spänningar som materialet i tanken utsätts för i samband med en olycka är 
relaterade till vagnens hastighet. Däremot föreligger inga entydiga samband 
mellan hastigheten och sannolikheten för en urspåring eller kollision. Sannolik
heten för att en sammanstötning skall orsakas av brister i järnvägens signalsystem 
kan normalt betraktas som försumbar. Växling/rangering, speciellt med skjuts



eller över vall, kan innebära en förhöjd sannolikhet för vissa typer av olyckor. De 
låga hastighetema gör dock att konsekvenserna blir små eller måttliga.

Tågets sammansättning har betydelse för omfattningen av en olycka men inte 
för sannolikheten för att olyckan skall inträffa. Tänkbara åtgärder är att begränsa 
antalet vagnar med farligt gods i samma tåg och att använda mellanliggande 
skyddsvagnar lastade med ej brännbart gods i större utsträckning än vad som 
föreskrivs idag. Sådana åtgärder leder dock till ökad rangering, varför det är 
tveksamt om nettoeffekten blir någon påtaglig riskreduktion. Att utreda i vilken 
utsträckning säkerheten kan ökas genom tekniska åtgärder beträffande vagnarnas 
konstruktion har inte legat inom ramen för detta projekt. Spårets konstruktion 
och underhåll har stor betydelse för sannolikheten för urspåring. De risker som 
är förknippade med transporter av farligt gods torde i undantagsfall kunna ekono
miskt motivera en spårstandardhöjning. En annan möjlig åtgärd skulle kunna vara 
att rensa området närmast banan från föremål (större stenblock el dyl) som kan 
öka sannolikheten för att urspårade vagnar får allvarliga skador.

Plankorsningar mellan väg och järnväg kan innebära risker vid såväl jämvägs- 
som vägtransport av farligt gods. Det kan därför vara motiverat att undvika 
växlingsrörelser med farligt gods över plankorsningar med snabb och/eller tung 
vägtrafik, samt att om möjligt hänvisa vägtransporter av farligt gods till plan- 
skilda korsningar med järnvägen.



5 OLYCKOR MED FARLIGT GODS I VÄGTRAFIK

Det andra delprojektet (Nilsson, 1994) har syftat till att ta fram en metod för att 
skatta det förväntade antalet vägtrafikolyckor som leder till farligtgodsolyckor vid 
utförandet av en specifik transportuppgift.

5.1 Metodfrågor

I likhet med de tidigare beskrivna förhållandena på jämvägssidan är det olycks- 
material som finns beträffande farligtgodsolyckor på väg otillräckligt för att 
kunna skatta det förväntade antalet olyckor med tillfredsställande grad av 
säkerhet. I Sverige är uppskattningsvis 100 - 120 fordon avsedda för farligt gods 
inblandade i polisrapporterade trafikolyckor (exklusive viltolyckor) varje år. 
Endast en mindre del av dessa trafikolyckor resulterar dock i farligtgodsolyckor 
såsom definierade i detta projekt. I det svenska material som studerats har ingen 
farligtgodsolycka där det farliga godset givit upphov till personskador återfunnits. 
Även i ett internationellt perspektiv är allvarliga farligtgodsolyckor relativt säll
synta händelser. Det är också förenat med problem att direkt överföra 
internationella erfarenheter till svenska förhållanden, eftersom förutsättningarna 
beträffande t ex tankfordonens lastkapacitet kan vara olika.

Ett försök att skatta det förväntade antalet farligtgodsolyckor vid vägtransporter 
försvåras också av att det i förekommande statistik över vägtrafikolyckor inte 
finns några uppgifter beträffande huruvida de inblandade fordonen transporterat 
farligt gods. Inte heller finns någon detaljerad transportstatistik över när och var 
transporter med farligt gods utförs. Vid skattningarna av det förväntade antalet 
olyckor med farligt gods vid vägtransporter har därför bearbetningar gjorts av 
trafikolycksstatistik från ett antal olika statistikkällor, varvid antagandet gjorts att 
sannolikheten för trafikolyckor som resulterar i farligtgodsolyckor inte skiljer sig 
från sannolikheten för motsvarande trafikolyckor som ej får denna typ av konse
kvens. Dessutom har observationsstudier gjorts av förekomsten av fordon med 
farligt gods i två städer (Norrköping och Västervik) som kan anses representativa 
för svenska kuststäder med oljehamn från vilken olja och bensin distribueras 
vidare med tankbilar (en separat rapportering av dessa studier finns i VTI Notat



T 143, 1993). I de fall där detta bedömts möjligt har även vissa jämförelser gjorts 
med erfarenheter från andra länder.

Vid skattningarna av det förväntade antalet farligtgodsolyckor har utgångspunkten 
varit trafikolycksdata för tunga lastbilar (totalvikt >3,5 ton) under åren 
1988 - 1990, SCBs undersökning av körsträckor och godsmängder med lastbilar 
år 1990 samt uppgifter från Räddningsverket om räddningsinsatser vid farligt
godsolyckor år 1990. Skattningar av det förväntade antalet trafikolyckor i vilka 
fordon avsedda för farligt gods är inblandade har gjorts utifrån en modell som tar 
hänsyn till trafikolyckors fördelning på singel- och kollisionsolyckor samt 
olyckskvoter (antalet olyckor eller olycksfordon per miljon fordonskilometer) i 
olika väg- och trafikmiljöer. Syftet är att skattningsmodellen skall kunna 
användas för såväl lokala miljöer som på en mera övergripande nivå.

Att kunna göra differentierade skattningar av det förväntade antalet trafikolyckor i 
olika vägmiljöer är väsentligt, eftersom den tunga trafiken (inklusive transporter 
av farligt gods) i huvudsak förekommer på, eller är hänvisad till, vägar och gator 
som har högre standard än genomsnittet.

Från och med september 1993 innehåller polisens rapporteringsunderlag för 
trafikolyckor uppgifter om huruvida fordon skyltade för farligt gods varit inblan
dade i olyckorna. Räddningsverket verkar samtidigt för framtagande av statistik 
över förekomsten av transporter med farligt gods på vägnätet, nationellt, regionalt 
och lokalt (Sandborgh & Gell, 1993). På sikt kommer dessa båda insatser att 
möjliggöra avsevärt säkrare skattningar av det förväntade antalet olyckor i sam
band med transporter av farligt gods på väg.

5.2 Skattningar av förväntat antal vägtrafikolyckor med 
fordon avsedda för farligt gods

Den modell som använts för att skatta det förväntade antalet fordon avsedda för 
transporter av farligt gods inblandade i trafikolyckor på en given vägsträcka 
bygger på att följande faktorer är kända eller kan skattas:



a) Antalet trafikolyckor (eller uppgifter om olyckskvot och trafikarbete) på 
den aktuella vägsträckan

b) Andelen tung trafik med fordon avsedda för farligt gods

I de fall trafikolycksstatistik finns tillgänglig kan uppgifter om antalet trafik
olyckor hämtas direkt från denna. När så inte är fallet (t ex för nybyggda eller 
planerade vägar) kan det förväntade antalet trafikolyckor istället skattas med hjälp 
av den sk  olyckskvoten för aktuell vägtyp. Olyckskvoten erhålls genom att 
dividera antalet inträffade olyckor (exklusive viltolyckor) på en viss vägtyp med 
det totala trafikarbetet på denna vägtyp (vanligen uttryckt i miljoner 
fordonskilometer) för en viss tidsperiod. Olyckskvotens storlek samvarierar med 
ett antal olika faktorer, t ex:

Vägtyp (Motorväg, tvåfältsväg, grusväg, gata, etc)
Hastighetsgräns
Vägbredd
Tätort/landsbygd
Siktförhållanden
Väglag

Normalvärden för olyckskvotens storlek i olika väg-/trafikmiljöer (vilka används 
vid vägplanering) kan erhållas från tillgängliga tabellverk/PC-program. Exempel 
på "typiska" olyckskvoter i några olika miljöer ges i anslutning till den fiktiva 
fallstudie som behandlas i slutet av rapporten från detta delprojekt (Nilsson, 
1994).

Det förväntade årliga antalet (polisrapporterade) trafikolyckor (exklusive vilt
olyckor) på en given vägsträcka kan skattas genom att den tillämpliga olycks
kvoten multipliceras med det totala årliga trafikarbetet (uttryckt i miljoner 
fordonskilometer) på den aktuella sträckan. Trafikarbetet beräknas genom att 
multiplicera sträckans längd i km med det genomsnittliga antal fordon som 
trafikerar sträckan per dygn x 365.

Utifrån uppgifter om det totala (skattade) antalet trafikolyckor samt andelen tunga 
fordon för farligt gods (av samtliga fordon som trafikerar den aktuella 
vägsträckan) kan det förväntade antalet trafikolyckor vari fordon avsedda för 
farligt gods är inblandade skattas enligt följande beräkningsformler (härvid antas



att andelen singelolyckor, exklusive viltolyckor, utgör 25 % av samtliga trafik
olyckor, andelen tunga fordon för farligt gods betecknas med "x" och totala 
antalet trafikolyckor betecknas med "y"):

Förväntat antal singelolyckor med fordon för farligt gods = 0,25yx

Förväntat antal kollisionsolyckor med fordon för farligt gods = 0,75y(2x - x2)

Summan av antalet singel- och kollisionsolyckor enligt ovan utgör det förväntade 
totala antalet trafikolyckor med fordon för farligt gods.

5.3 Sannolikhet för farligtgodsolycka

Den absolut vanligaste händelsen som leder till utsläpp i samband med 
vägtrafikolyckor är att (tank-)fordonet välter. Sannolikheten för att en trafik
olycka med ett fordon avsett för farligt gods skall resultera i en farligtgodsolycka 
har i utredningen skattats utifrån ett svenskt olycksmaterial för fordon med 
vanliga, ej trycksatta, tankar.

I utredningen har tre olika utsläppssituationer behandlats givet att en farligtgods
olycka inträffat. Dessa är:

a) Litet utsläpp med en utsläppsmängd upp till några hundra liter vätska.
b) Medelstort utsläpp upp till ca 1000 liter.
c) Stort utsläpp med en utsläppsmängd av flera tusen liter vätska eller

motsvarande.

Vägtransporter av farligt gods i tiycktankar är förhållandevis ovanligt i Sverige, 
varför inget inhemskt underlag funnits för att skatta sannolikheten för olika 
utsläppsmängder vid sådana transporter. I utredningen refereras dock till en dansk 
undersökning enligt vilken sannolikheten för totalt utsläpp skulle vara ungefär en 
tredjedel så stor för trycktankar jämfört med vanliga tankar.



5.4 Åtgärder

De åtgärder som diskuteras i utredningen för att minska antalet olyckor i samband 
med vägtransporter av farligt gods är i stor utsträckning sådana som har befunnits 
ha effekter på förekomsten av trafikolyckor i allmänhet. Detta innebär att säker
heten bör kunna ökas genom att så långt möjligt undvika transporter inom 
tättbebyggt område, under natten, i mörker, vid halt väglag, av oerfarna 
förare, etc. Det går dock för närvarande knappast att uttala sig om till vilken nivå 
det kan vara möjligt att sänka antalet olyckor vid vägtransport av farligt gods med 
hjälp av denna typ av åtgärder.

Frekvent använda transportleder vid vägtransporter av farligt gods bör ha hög 
trafiksäkerhet (dvs  låga olyckskvoter, vilka beror av de faktorer som räknats 
upp i avsnitt 5.2 ovan samt t ex effektiv vinterväghållning och vägbelysning). Det 
är också viktigt att förarnas körtid och vilotid regleras, samt att förarna har 
tillräckliga kunskaper om såväl risker i trafiken som det farliga godset.

Att beredskap finns när olyckor inträffar för att reducera eller förhindra följd- 
konsekvenser av det farliga godset är givetvis också viktigt.

Ytterligare en tänkbar åtgärd som diskuteras i utredningen är en begränsning av 
godsmängden per fordon (eller fordonskombination). Om det är så att följd- 
konsekvenserna av det farliga godset ökar mer än linjärt med godsmängden skulle 
en sådan åtgärd kunna innebära totalt sett mindre följdkonsekvenser. En begräns
ning av godsmängden per fordon genererar dock fler fordon och därmed ett större 
antal olyckor och fler dödade i trafiken.



6 KONSEKVENSANALYS AV OLYCKOR MED
FARLIGT GODS

Det tredje delprojektet (Helmersson, 1994) har syftat till att beskriva och skatta 
sannolikheten för ett antal möjliga olycksscenarier (händelseförlopp) givet att en 
farligtgodsolycka inträffar samt skatta förväntade olyckskonsekvenser/-utfall för 
dessa scenarier.

6.1 Metodfrågor

I de föregående två kapitlen har redan konstaterats att antalet inträffade farligt- 
godsolyckor är för litet för att utgöra en tillförlitlig grund för skattningar av det 
förväntade antalet sådana olyckor i samband med utförandet av en specifik 
transportuppgift. Detsamma gäller, kanske i ännu högre grad, för möjligheten att 
skatta sannolikheten för olika tänkbara händelseförlopp (och konsekvenser av 
dessa förlopp) som kan bli följden av en inträffad olyckssituation.

Den analys som genomförts i detta delprojekt har därför använt sig av etablerad 
kvantitativ riskanalysmetodik (jfr AIChE, 1989), inklusive teoretiska spridnings- 
modeller för olika kemiska ämnen samt kommersiellt tillgänglig programvara för 
konsekvensanalys (Whazan II). Tillvägagångssättet är i stora drag detsamma som 
i den tidigare nämnda brittiska studien av risker förknippade med transporter av 
farligt gods i Storbritannien (Health & Safety Commission, 1991).

Ett generellt problem vid genomförandet av en konsekvensanalys av denna typ är 
att en farligtgodsolycka kan resultera i ett mycket stort antal möjliga händelse
förlopp och en stor mängd inverkande faktorer kan påverka de slutliga konse
kvenserna. I praktiken går det inte att ta med samtliga dessa förlopp/faktorer i 
konsekvensanalysen, vilket leder till att analysen med nödvändighet kommer att 
innebära en förenkling jämfört med den totala mängden teoretiskt möjliga utfall. 
Det innebär också att analysresultatet inte får tolkas alltför bokstavligt i sina 
enskilda detaljer. Således bör t ex det förväntade antalet döda/skadade givet ett 
visst olycksförlopp som anges i analysen inte betraktas som en exakt prediktion,



utan snarare som en "genomsnittlig" konsekvens för ett stort antal möjliga 
varianter av det i analysen beskrivna händelseförloppet.

För att begränsa analysens komplexitet till en praktiskt hanterbar nivå har utred
ningen fokuserat på de förlopp/faktorer som av teoretiska och/eller empiriska skäl 
bedömts ha störst inverkan på konsekvenserna av en farligtgodsolycka. Dessa är, 
förutom typ av ämne och transportsätt, utsläppsstorlek (stort/medelstort/litet), 
utsläppsförlopp (momentant/kontinuerligt), vädertyp (neutral/stabil), antändning 
(ja/nej), följdhändelse (explosion/brand/vätskeutsläpp) samt befolkningstäthet/be
byggelse (stad/by/land). De förlopp/faktorer som ingått i analysen varierar något 
för olika ämnen beroende på respektive ämnes egenskaper. Utsläppsstorlek, 
vädertyp samt befolkning/bebyggelse ingår dock för samtliga behandlade ämnen.

Möjliga händelseförlopp/-konsekvenser vid farligtgodsolyckor har beskrivits med 
hjälp av s k händelseträd för samtliga sex ämnen som ingått i studien. För varje 
ämne har olika händelseträd konstruerats för olika förekommande transportsätt. 
Dessa beskriver möjliga förlopp vid farligtgodsolyckor i samband med järnvägs
transport, tankbilstransport utan släp respektive (i förekommande fall) tankbils- 
transport med släp. Med hjälp av händelseträden har sannolikheter för olika 
konsekvenser/utfall skattats för de olika typerna av farligtgodsolyckor. I utred
ningen har skador på såväl människor som egendom, samt (utom för ammoniak 
och gasol) kontaminering av mark och vatten, beaktats. Den genomsnittliga tid 
som förväntas förflyta innan räddningspersonal hinner stoppa ett utsläpp har 
bedömts vara 30 minuter.

I analysen har sannolikheten för varje "gren" i händelseträden skattats, och 
separata analyser av konsekvenserna har gjorts för farligtgodsolyckor som 
inträffar i "stad" (2 500 inv/km2), "by" (300 inv/km2) respektive "land" (3 - 10 
inv/km2). Vidare har omräkningsfaktorer tagits fram för att analysresultaten skall 
kunna användas även för andra befolkningstätheter.

Beträffande skador på människor omfattar analysen tre olika kategorier av skador 
(dödsfall, svårt skadade, lätt skadade). För varje kategori har en skattning gjorts 
av dels det avstånd från olycksplatsen inom vilket en individ med viss (icke



försumbar) sannolikhet kommer att skadas (individuell risk), dels det förväntade 
totala antalet skadade individer (kollektiv eller samhällelig risk).

För de ämnen som vid en farligtgodsolycka kan ge upphov till brand och/eller 
explosion har analysen också omfattat de egendomsskador som dessa händelser 
kan förväntas leda till. För olika brandtyper/brandförlopp redovisas skattningar av 
dels den totala brandarean och dels det avstånd från olycksplatsen inom vilket 
brand kan förväntas uppstå. Motsvarande skattningar av area och avstånd har även 
gjorts för det område inom vilket en brand kan förväntas vålla skador (utan att 
den skadade egendomen antänds). För explosionsskador har i förekommande fall 
avstånd och area skattats för tre kategorier av skador (svårare byggnadsskador, 
reparerbara byggnadsskador respektive mindre skador av typ krossade glasrutor).

Modeller för att beräkna skadebilder beträffande vatten- mark- och ytkontamine- 
ring har tagits fram för samtliga ämnen utom ammoniak och gasol, vilka bedömts 
ha relativt sett försumbara konsekvenser i detta hänseende.

6.2 Analysresultat

Resultaten från konsekvensanalysen är mycket omfattande och kan därför här 
beskrivas endast i sina huvuddrag. Först ges en kortfattad beskrivning av 
analysresultatet för vart och ett av de sex ämnen som ingått i studien. Därefter 
presenteras några generella slutsatser/överväganden i anslutning till analysen.

Ammoniak och gasol är de två ämnen i studien som förväntas ha de största 
effekterna när det gäller skador på människor vid en farligtgodsolycka. De två 
ämnena skiljer sig dock åt när det gäller fördelningen av det förväntade antalet 
dödade samt svårt respektive lätt skadade personer. För en "genomsnittlig" 
ammoniakolycka förväntas antalet skadade vara mer än 100 gånger så stort som 
antalet dödade, medan motsvarande siffra för gasol är ca fem gånger (det 
förväntade antalet dödsfall är dock lågt, i genomsnitt mindre än ett per olycka 
som inträffar inom ett område med 2 500 invånare/km2). De förväntade 
konsekvenserna är tämligen likvärdiga för väg- och järnvägstransporter bortsett 
från att momentana utsläpp vid järnvägstransport förväntas ge något större antal



dödade och skadade än vid vägtransport (på grund av större transporterad volym). 
Sannolikheten för sådana utsläpp är dock synnerligen liten. Det förväntade antalet 
döda och skadade vid ammoniak- och gasololyckor som erhållits i konsekvens
analysen har bedömts vara rimligt i förhållande till de konsekvenser som kunnat 
observeras vid tidigare inträffade olyckor med dessa ämnen (i de fall där 
utsläppsmängdema motsvarat de som använts i den här presenterade analysen).

Skador på egendom, mark och vatten i samband med en farligtgodsolycka med 
ammoniak har betraktats som i stort sett försumbara oavsett transportsätt. För 
gasol däremot förväntas (för vissa olycksscenarier) egendomsskador uppstå 
genom brand och/eller explosion. Skador på mark och vatten till följd av ett icke 
antänt gasolutsläpp har betraktats som försumbara.

Farligtgodsolyckor vid transport av bensin och eldningsolja förväntas medföra 
relativt begränsade skador på människor och egendom för både väg- och 
järnvägstransporter. Båda ämnena kan dock medföra skador på mark och vatten 
som, beroende på omständigheterna (t ex marktyp och eventuell förekomst av 
vattentäkt), kan kräva mer eller mindre omfattande saneringsåtgärder.

Fenol och svavelsyra förväntas ge begränsade person- och egendomsskador vid 
en farligtgodsolycka. Sannolikheten för svårare personskada har skattats som 
något högre vid vägtransport än vid järnvägstransport, huvudsakligen beroende på 
att föraren av olycksfordonet befinner sig nära utsläppskällan och kan ha svårt att 
avlägsna sig till följd av skador orsakade av den initiala trafikolyckan. Såväl fenol 
som svavelsyra kan vid utsläpp medföra kontaminering av mark och vatten som i 
vissa fall kan kräva omfattande saneringsåtgärder.

De förväntade konsekvenserna av farligtgodsolyckor när det gäller personskador 
ligger generellt i ungefär samma storleksordning för väg- och järnvägstransporter 
av de ämnen som ingått i denna studie. Samma slutsats gäller i stor utsträckning 
även för förväntade skador på egendom, mark och vatten.

Det är viktigt att notera att skattningar av de förväntade konsekvenserna av olika 
olycksscenarier ej kan användas för att göra direkta riskjämförelser mellan olika 
transportsätt. För att man skall kunna göra en sådan jämförelse måste de förvän



tade konsekvenserna först vägas med det förväntade antalet olyckor, samt med 
sannolikheten för att en olycka utvecklas till en farligtgodsolycka, för respektive 
transportsätt (jfr kapitel 4 och 5).

En känslighetsanalys visar att olyckornas fördelning på små, medelstora respek
tive stora utsläpp har stor betydelse för de förväntade konsekvenserna av farligt
godsolyckor (framförallt vid transport av ammoniak och gasol), vilket innebär att 
osäkerhet i skattningarna av denna fördelning kan försvåra såväl jämförelser 
mellan olika transportsätt som bedömningar av den totala risknivån.

6.3 Åtgärder

I utredningen behandlas ett antal tänkbara åtgärder för att lindra konsekvenserna 
av inträffade farligtgodsolyckor.

De i analysen skattade avstånden från en olycksplats inom vilka (icke försumbar) 
sannolikhet för att en individ skall dödas/skadas föreligger bör kunna ligga till 
grund för bedömningar av eventuellt erforderliga skyddsavstånd från trafikleder 
där farligt gods transporteras. I utredningen har konsekvensutfallen för ammo- 
niakutsläpp vid införande av 15, 30 samt 100 meter breda skyddszoner utmed 
transportledema analyserats. Resultaten visar att de förväntade förändringarna i 
skadebilden är marginella vid 15 meters skyddsavstånd. Vid 30 meter reduceras 
det förväntade antalet dödsfall inom stadsbebyggelse med ungefär en fjärdedel 
och vid 100 meter med ca hälften för båda transportslagen. Det förväntade antalet 
svårt skadade reduceras i mindre omfattning. Antalet lätt skadade förväntas ej 
påverkas för dessa skyddsavstånd, eftersom dessa skador främst antas uppkomma 
på längre avstånd från olycksplatsen. (Här kan noteras att de två kortare skydds
avstånden ligger inom eller i närheten av de avstånd som redan idag, till följd av 
gällande lagstiftning eller av andra skäl, ofta hålls fria från bebyggelse. Det har 
inte legat inom detta projekts ram att göra någon total utredning av användningen 
av skyddsavstånd, utan frågan har här endast behandlats med avseende på 
förväntade konsekvenser/kostnader vid farligtgodsolyckor).



En annan möjlig typ av konsekvenslindrande åtgärder är ändringar i konstruk
tionen av tankvagnar/tankbilar. Exempel på sådana ändringar som diskuteras i 
utredningen är sektionering av tankbehållare, ökad godstjocklek i tankväggar 
samt inbyggnad av arm atur, ventiler m m.

Utmed transportleder kan olika åtgärder som byggande av jordvallar/brand
väggar, förstärkning av byggnader m m vidtas för att avskärma giftiga 
gasutsläpp samt minska konsekvenserna av en brand eller explosion.

Snabb räddningsinsats för att bl a täta läckor är en betydelsefull faktor när det 
gäller att begränsa konsekvenserna av en farligtgodsolycka. En ökad beredskap 
för insatser vid sådana olyckor inom tättbebyggda områden samt inom övriga 
områden där eventuella utsläpp kan ge stora skadekostnader bör därför vara värd 
att beakta i planeringssammanhang.

Vid bedömningen av de här uppräknade typerna av åtgärder måste hänsyn tas till 
hur stor riskminskning som kan förväntas bli resultatet av en given åtgärd. Värdet 
av denna förväntade riskminskning måste också vägas mot de samhällsekono
miska kostnaderna för åtgärdens genomförande.



7 EKONOMISK ANALYS AV OLYCKOR MED
FARLIGT GODS

Det fjärde delprojektet (Svarvar & Persson, 1994) har syftat till att illustrera 
beräkningen av de samhällsekonomiska kostnader (definierade som särkostnader 
till följd av det farliga godset, se sid 5 ovan) som kan förväntas uppstå till följd av 
farligtgodsolyckor i samband med utförandet av en specifik transportuppgift.

7.1 Metodfrågor

Den ekonomiska analysen av farligtgodsolyckor och deras konsekvenser har, 
liksom de tre övriga delprojekten, försvårats av att antalet inträffade olyckor är 
litet. Ytterligare en svårighet har varit att detaljerad dokumentation om kostnader 
vid faktiskt inträffade olyckor varit i det närmaste obefintlig (i den mån sådan 
dokumentation funnits tillgänglig har den dock använts i analysen). Det 
tillvägagångssätt som tillämpats i analysen har därför varit att försöka identifiera 
och skatta storleken av de olika kostnadskomponenter som tillsammans utgör den 
totala kostnaden för en farligtgodsolycka. Den förväntade samhällsekonomiska 
kostnaden för sådana olyckor vid lösandet av en given transportuppgift har 
därefter skattats genom att multiplicera de olika kostnadskomponentema med 
skattningar av förväntat antal farligtgodsolyckor, samt skattade sannolikheter för 
olika konsekvensscenarier, från de övriga tre delprojekten.

Samtliga kostnadskomponenter i analysen har med hjälp av olika index och anta
ganden räknats upp till 1993 års prisnivå (1993-01-01). Moms har behandlats på 
det sätt som är sedvanligt i samhällsekonomiska kalkyler (se t ex Banverket, 
1992).

De kostnadskomponenter som identifierats i analysen är kostnader för:

* sjukvård
* produktionsbortfall (netto)



* riskreduktion motsvarande ett sparat människoliv eller en utebliven person
skada (kostnaden har mätts som betalningsvilja för sådan riskreduktion - 
motsvarar vad som tidigare brukat kallas "humanvärde")

* tidsförluster
* räddningsinsatser
* sanering
* förlorad avkastning på mark
* egendomsskador
* miljöfors ämring

I utredningen illustreras skattning av den första kostnadskomponenten, sjukvårds
kostnader, genom en detaljerad analys av vårdbehov, vårdkapacitet och vårdkost
nader vid personskador i form av brännskador orsakade av brand och/eller värme
strålning ( dvs  en skadetyp som kan förekomma vid olyckor med bensin, 
eldningsolja samt, i viss mån, gasol). I analysen ingår kostnader för sluten och 
öppen vård samt sjukvårdstransporter. Den ojämförligt största kostnadsposten i 
detta sammanhang utgörs av kostnaden för sluten vård vid olyckor som leder till 
dödsfall (under antagande om att patienten i genomsnitt först vårdas tio dagar på 
intensivvårdsavdelning) eller svår brännskada men där patienten överlever.

Nettoproduktionsbortfallet utgör värdet av den mängd varor och tjänster som 
skulle ha kunnat producerats om en person inte råkat ut för en olycka (minus 
värdet av utebliven konsumtion vid dödsfall).

Vid värdering av sparade människoliv och uteblivna personskador (jfr "human
värde") har utgångspunkten varit de belopp som används av bl a Vägverket.

Kostnaden för tidsförluster har skattats per förseningstimme och vagn. En 
farligtgodsolycka antas i genomsnitt medföra en försening på tio timmar.

Underlaget för att skatta kostnader för räddningsinsatser, sanering och förlorad 
avkastning på mark i samband med farligtgodsolyckor har varit ytterst begränsat, 
vilket innebär att de skattningar som gjorts måste betraktas som mycket osäkra. 
Det begränsade underlag som funnits tillgängligt tyder dock på att dessa kostnads
poster är förhållandevis små jämfört med de tidigare redovisade (i genomsnitt



något eller några tiotusental kr). Saneringskostnader för vattentäkt har över huvud 
taget inte varit möjliga att skatta (på grund av de skyddszoner som tillämpas vid 
vattentäkter bör det dock vara mindre sannolikt att en farligtgodsolycka skall 
medföra behov av denna typ av sanering).

Vid skattningen av kostnader för egendomsskador har hänsyn tagits till skador på 
fordon, bebyggelse samt transporterat gods. Kostnaden för fordon har skattats 
med marknadsmässiga inköpspriser (i de fall fordonet antas bli totalförstört). 
Skador på bebyggelse har kostnadsberäknats utifrån statistik om nybyggnads- 
kostnader. Kostnader har skattats för svåra byggnadsskador, reparerbara skador 
samt mindre skador (krossade fönster etc). Kostnaden för transporterat gods som 
går till spillo har skattats med marknadspriset i leverantörsledet för respektive 
godsslag.

Kostnaden för försämrad miljö till följd av farligtgodsolyckor har skattats med 
ledning av tidigare studier av betalningsvilja för att undvika sådan försämring. 
Härvid har antagits att miljönyttoförluster för mark kvarstår i tio år efter en 
olycka. Kvalitetsförsämring av grundvatten har ej varit möjlig att värdera utifrån 
befintliga studier.

7.2 Analysresultat

I utredningen illustreras beräkning av förväntade kostnader för farligtgodsolyckor 
vid transport av ammoniak och bensin på väg och järnväg. Dessa två godsslag har 
valts därför att de visar på spännvidden mellan de olika ämnen som ingått i 
projektet när det gäller såväl kostnadernas sammanlagda storlek som fördelningen 
på olika kostnadsposter.

De värsta olycksscenariema vid farligtgodsolyckor med ammoniak som ingått i 
utredningen (stora momentana utsläpp i stadsmiljö med 2 500 invånare/km2) har 
kostnadsberäknats till ca 300 miljoner kr per olycka. Denna skattning avser 
järnvägstransporter - motsvarande skattning för tankbilstransport ligger ca 25 % 
lägre (huvudsakligen till följd av mindre godsvolym per transport). Såväl stora



momentana som stora kontinuerliga utsläpp förväntas medföra större kostnader 
vid stabil väderlek med låga vindhastigheter.

Den största enskilda kostnadskomponenten vid olyckor med ammoniakutsläpp 
utgörs av kostnad (betalningsvilja) för riskreduktion beträffande dödsfall/person
skador. Den därnäst största kostnadskomponenten utgörs av kostnader för produk
tionsbortfall till följd av dödsfall/personskada. Sjukvårdsrelaterade kostnader 
utgör, trots att de skattats med utgångspunkt från skador som kräver dyrbar 
specialistvård, en mindre del av den totala kostnadsbilden. De förväntade konse
kvenserna och kostnaderna vid ammoniakolyckor är till helt övervägande del 
beroende av befolkningstätheten kring olycksplatsen.

Farligtgodsolyckor vid transport av bensin skiljer sig avsevärt från motsvarande 
ammoniakolyckor beträffande såväl totala förväntade kostnader som fördelningen 
på olika kostnadskomponenter. Kostnaderna för de värsta olycksscenariema vid 
bensintransport (stort utsläpp som exploderar i stadsmiljö vid neutral vädertyp) 
har skattats till mellan 40 och 50 miljoner kr per olycka (den värsta bensinolyckan 
vid järnvägstransport förväntas kosta ca sex miljoner kr mer än motsvarande 
olycka vid vägtransport). Jämfört med ammoniakolyckor förväntas bensinolyckor 
medföra betydligt färre dödsfall, vilket medför att de personrelaterade 
kostnadskomponentema inte spelar en lika framträdande roll. I de fall där 
bensinen exploderar i stadsmiljö utgör egendomsskador på byggnader den största 
enskilda kostnadskomponenten. Vid bensinolyckor i by (300 invånare/km2) eller 
på landsbygd (3-10 invånare/km2) reduceras kostnaderna för både egendoms
skador på byggnader och negativa hälsoeffekter, medan kostnader för räddning, 
sanering och förlorad avkastning på mark ökar.

De kostnader för vissa olycksscenarier som exemplifierats ovan avser skattningar 
av den kostnad som förväntas givet att ett visst olycksscenario inträffat. För att 
erhålla en skattning av kostnaden för en "genomsnittlig" farligtgodsolycka vid 
väg- respektive järnvägstransport av olika ämnen måste kostnaderna för varje 
scenario som ingått i analysen multipliceras med sannolikheten för respektive 
scenario givet att en farligtgodsolycka inträffar. (Uppgifter om dessa 
sannolikheter har hämtats från det delprojekt som beskrivits i föregående kapitel, 
Helmersson, 1994).



När man tar hänsyn till hur sannolika olika olycksscenarier är reduceras de 
skillnader mellan väg- och järnvägstransport som tidigare beskrivits för de allra 
värsta scenarierna. Den genomsnittliga ammoniakolyckan förväntas fortfarande 
innebära något högre kostnader vid järnvägstransport men skillnaderna i 
förväntade olyckskostnader mellan väg- och järnvägstransport av bensin är små. I 
utredningen noteras att den förväntade kostnaden för en bensinolycka inte skiljer 
sig särskilt mycket från den genomsnittliga kostnaden för "vanliga" 
polisrapporterade vägtrafikolyckor i stad och by (den förväntade kostnaden för 
bensinolyckor på landsbygd är dock högre än för motsvarande trafikolyckor).

För att kunna skatta de förväntade samhällsekonomiska kostnaderna till följd av 
farligtgodsolyckor vid lösandet av en specifik transportuppgift är det dock inte 
tillräckligt att beräkna genomsnittliga olyckskostnader. För att komma fram till en 
sådan skattning måste den genomsnittliga olyckskostnaden multipliceras med det 
förväntade antalet farligtgodsolyckor vid transportuppgiftens genomförande. Det 
förväntade antalet sådana olyckor beror av ett antal faktorer (färdvägens längd 
och kvalitet, transportsätt, etc) och måste i princip skattas separat för varje 
enskild transportuppgift (och för olika möjliga sätt att lösa den) på det sätt som 
tidigare beskrivits i kapitel 4 och 5. I syfte att illustrera beräkningsgången vid 
skattning av förväntade samhällsekonomiska kostnader för farligtgodsolyckor vid 
utförandet av en specifik transportuppgift har beräkningar gjorts med utgångs
punkt från den fiktiva fallstudie som ingått som en del i projektet. Resultaten av 
dessa beräkningsexempel redovisas i kapitel 8 nedan.

7.3 Kostnader för riskminskande åtgärder

Förutom ovan beskrivna olyckskostnader har utredningen även omfattat skattade 
kostnader för riskminskande åtgärder i form av upprättande av skyddsområde 
samt anläggning av nya vägar/spår. Kostnader för skyddsområde har skattats med 
marknadspriser för olika typer av mark. Årliga anläggningskostnader för järn
vägar och vägar har baserats på uppgifter från Banverket respektive Vägverket. 
Kostnads/effektanalyser av de två åtgärdstypema har genomförts i anslutning till 
den fiktiva fallstudien. Resultatet från dessa analyser beskrivs i avsnitt 8.5 nedan.



8 EN FIKTIV FALLSTUDIE

Den fiktiva fallstudie som använts för att illustrera beräkningsgången i den 
analysmetod som tagits fram inom projektet finns (i tillämpliga delar) redovisad i 
slutrapporterna från vart och ett av de fyra delprojekten. Därutöver har en separat 
beskrivning av fallstudien i dess helhet sammanställts av Fredén (1994b).

8.1 Det fiktiva transportscenariot

Fallstudien utgår från två olika transportuppgifter i en fiktiv miljö med varierande 
väg- och jämvägsstandard, varierande befolknings- och bebyggelsetäthet samt 
varierande markförhållanden (se karta i figur 1 på nästa sida). I beräk- 
ningsexemplet förutsätts 100 000 ton bensin och 10 000 ton ammoniak 
transporteras från en lastplats vid hamnen i Ytterskär till en depå i närheten av 
Kvarstad, en sträcka på ca 15 mil (avståndet varierar beroende på vilken 
transportväg som väljs). För väg- och järnvägstransporter finns tre respektive två 
alternativa transportvägar. Transporterna förutsätts vara jämnt fördelade under ett 
år.

8.2 Farligtgodsolyckor vid väg- och järnvägstransport

Varje alternativ transportväg (för både väg- och järnvägstransport) har delats in i 
ett antal olika delsträckor med homogen väg- respektive spårstandard. Varje 
delsträcka på väg har påförts vägtyp, hastighetsgräns, längd, fordonstrafik per 
dygn, andel tung trafik, andel fordon för farligt gods samt olyckskvot. Samtliga 
dessa värden är fiktiva men har valts så att de ligger inom realistiska gränser.

För varje delsträcka på väg och järnväg har det förväntade antalet farligtgods
olyckor (fördelat på små, medelstora och stora utsläpp) givet de fiktiva transport- 
uppgifterna beräknats på det sätt som beskrivits i kapitel 4 och 5 ovan. Det totala 
förväntade antalet farligtgodsolyckor vid lösandet av transportuppgiftema erhålls 
för varje alternativ transportväg genom att summera över de ingående 
delsträckorna. Beräkningarna av det förväntade antalet utsläpp av olika storlek för



de olika delsträckorna på väg och järnväg utgör ingångsdata för beräkningar av de 
förväntade olyckskonsekvensema vid transportuppgiftemas utförande.

Figur 1. Karta över väg- och järnvägsnät i den fiktiva fallstudien.



8.3 Konsekvensberäkningar

Förväntade olyckskonsekvenser givet olika möjliga sätt att lösa de fiktiva trans- 
portuppgiftema har beräknats separat för skador på människor, egendom och 
miljö.

Vid beräkningen av förväntade konsekvenser för människor har en indelning av 
transportvägen i områden med olika befolkningstätheter gjorts. Dessa områden 
kan, men behöver inte, sammanfalla med den uppdelning i delsträckor som 
nämnts i avsnitt 8.2. För varje delområde/delsträcka har de förväntade konsekven
serna beräknats på det sätt som beskrivits i kapitel 6 ovan. (I Helmersson, 1994, 
Appendix 1, beskrivs med hjälp av typexempel hur beräkningarna går till för 
andra befolkningstätheter än de i rapporten angivna, för områden med varierande 
befolkningstäthet samt för att få med olika vindriktningars inverkan på 
skadebilden. Ett typexempel används också för att visa hur beräkningarna skall 
aggregeras över olika delområden/delsträckor för att få fram den sammanlagda 
förväntade skadebilden.)

För att beräkna de förväntade skadorna på egendom har en motsvarande 
kartläggning/områdesindelning gjorts med avseende på bebyggelsetäthet, bebyg
gelsetyp och egendomstyp (trädgårdar, åkerfält etc). Denna indelning har legat till 
grund för beräkning av ett genomsnittligt egendomsvärde utmed varje delsträcka. 
Egendomsskadomas omfattning har beräknats utifrån den förväntade utbred
ningen av brand- och explosionsskador för de aktuella godsslagen.

En kartläggning och uppskattning av den procentuella fördelningen av olika 
marktyper utmed de olika delsträckorna har använts för att beräkna förväntade 
miljökonsekvenser. Med hänsyn tagen till transporterad volym har förväntade 
skadebilder för vatten- mark- och ytkontaminering beräknats (även dessa beräk
ningar förklaras med hjälp av typexempel i Helmersson, 1994, Appendix 1).

De beräknade konsekvenserna av farligtgodsolyckor för människor, egendom och 
miljö, givet de ämnen/transportsätt/transportvägar som ingått i den fiktiva 
fallstudien, har utgjort ingångsdata för de samhällsekonomiska analyser som 
redovisas i återstoden av detta kapitel.



8.4 Samhällsekonomiska kostnader för farligtgodsolyckor

De förväntade samhällsekonomiska kostnaderna för farligtgodsolyckor vid utfö
randet av de transportuppgifter som ingått i den fiktiva fallstudien har beräknats 
utifrån de värderingsgrunder som beskrivits i kapitel 7. De kostnader man kommit 
fram till ligger för ammoniaktransportema på ca 3 kr per 1 000 tonkm (varierar 
något beroende på val av transportväg) vid vägtransport och på mindre än 10 öre 
per 1 000 tonkm vid järnvägstransport (heltåg). Motsvarande kostnader för 
bensintransportema har skattats till mindre än 2 kr per 1000 tonkm vid 
järnvägstransport och mellan ca 5 och ca 7 kr (beroende på val av transportväg) 
per 1 000 tonkm vid vägtransport.

För tankbilstransporter redovisas även skattningar av de förväntade kostnaderna 
för farligtgodsolyckor givet representativa årliga transportflöden i det fiktiva väg- 
systemet (således ej knutet till de två specifika transportuppgiftema i beräknings- 
exemplet). När det gäller ammoniak föreligger en tydlig skillnad mellan 
vägsträckor i stadsmiljö och på landsbygd (71 respektive 3 öre/fordonsmil), 
medan skillnaden är mindre för bensin (1,52 respektive l,04kr/fordonsmil). De 
lägre kostnaderna för ammoniak förklaras av att detta ämne, i motsats till bensin, 
transporteras i trycktankar. För att få en uppfattning om hur mycket det farliga 
godset kan förväntas bidra med till samhällets kostnader för olyckor i samband 
med godstransporter på väg, kan dessa siffror jämföras med de förväntade 
trafikolyckskostnadema för lastbilar i allmänhet (oavsett om de transporterar 
farligt gods eller ej) vilka har skattats till 7,10 kr/fordonsmil.

Att kostnadsberäkningarna grundar sig på ett fiktivt fall innebär naturligtvis att 
man noga bör undvika att övertolka resultatet i dess detaljer. Särskilt gäller detta 
jämförelsen mellan förväntade olyckskostnader vid väg- respektive järnvägs
transport, eftersom det förväntade antalet olyckor för respektive transportsätt kan 
uppvisa stora variationer i olika verkliga miljöer/transportuppgifter. Förutsätt
ningarna för den fiktiva fallstudien har dock bedömts vara tillräckligt realistiska 
för att den skall kunna ge en fingervisning om i vilken storleksordning de 
samhällsekonomiska kostnaderna för farligtgodsolyckor med olika ämnen kan 
förväntas ligga.



8.5 Kostnads/effektanalyser av riskminskande åtgärder

Två exempel på kostnads/effektanalyser har genomförts i anslutning till den 
fiktiva fallstudien. Det första exemplet avser åtgärden att upprätta ett skydds
område (15, 30 eller 100 meter brett) kring järnvägen på de delsträckor som går i 
stadsmiljö för att reducera de förväntade olyckskonsekvensema vid järnvägs
transport av den kvantitet ammoniak som ingår i fallstudien. Det andra exemplet 
avser nybyggnad av väg (totalt 125 km) för att reducera både det förväntade 
antalet olyckor och konsekvenserna vid olycka givet de bensintransporter som 
ingår i fallstudien (100 000 ton per år).

Analysresultaten visar att, givet de förutsättningar som gäller i fallstudien, dessa 
åtgärder (skyddsavstånd respektive vägbyggnad) ej går att motivera utifrån 
inbesparade kostnader för farligtgodsolyckor när man använder en ordinär trafik
ekonomisk värdering av personskador. Som exempel kan nämnas att den årliga 
kostnaden för den senare åtgärden har skattats till ca 155 miljoner kr, medan den 
förväntade minskningen av olyckskostnader vid transport av 100 000 ton bensin 
per år stannar vid ca 30 000 kr. Känslighetsanalyser visar också att det är 
orealistiskt att tänka sig ett fall där så stora mängder farligt gods transporteras att 
dessa åtgärder skulle bli samhällsekonomiskt motiverade. Vissa åtgärder (t ex 
nybyggnad/upprustning av vägar/järnvägar) kan dock ha effekter utöver de som är 
direkt knutna till transporterna av farligt gods (reduktion av antalet "vanliga" 
trafikolyckor, tidsvinster etc) som påverkar deras samhällsekonomiska lönsamhet. 
(Även för skyddsavstånd kan det finnas andra motiv än förväntad reduktion av 
olyckskostnader i samband med transporter av farligt gods, jfr kommentar på 
sid 23 ovan). Man bör också vara medveten om att i valet mellan t ex olika 
transportvägar kan även marginella förändringar i riskbilden innebära en 
förändrad prioritetsordning.



9 DISKUSSION OCH SLUTSATSER

I detta kapitel diskuteras först varför metoder av den typ som detta projekt 
resulterat i bör användas för att analysera risker i samband med transporter av 
farligt gods. Därefter diskuteras några av de kvarstående frågor som inte kunnat 
ges en fullständig belysning inom projektets ram. Avslutningsvis presenteras 
några slutsatser, vilka måste betraktas som i hög grad preliminära eftersom 
projektets resultat utgörs av en analysmetod vars styrka och svagheter inte kan bli 
helt kända förrän metoden kommit till praktisk användning och tillämpats på 
verkliga transportuppgifter.

9.1 Riskanalysens berättigande

Av de föregående kapitlen i denna projektsammanfattning framgår tydligt att 
riskanalys, åtminstone när det gäller transporter av farligt gods, inte är den exakta 
vetenskap som man kanske vid första anblicken skulle kunna tro. Brist på 
relevanta data, behov av att göra antaganden och förenklingar, svårigheter att få 
fram tillförlitliga uppgifter samt mer eller mindre osäkra skattningar, som ibland 
bygger på varandra i flera led, tycks vara regel snarare än undantag. Detta är dock 
på inget sätt unikt för det här beskrivna projektet, utan samma svårigheter har 
även vidlåtit bl a de studier som refererades till i inledningskapitlet. Dessa 
svårigheter innebär också att olika riskanalyser/riskanalytiker ibland kan komma 
fram till motstridiga resultat p g a skillnader i antaganden, metoder och/eller 
ingångsdata.

Om nu riskanalyser är behäftade med alla dessa problem som gör att vi inte på 
allvar kan begära av dem att de skall ge oss svaret på alla våra frågor om riskerna 
vid transporter av farligt gods, varför skall vi då spendera tid och pengar på att 
använda dem? Svaret på denna fråga kräver naturligtvis att man överväger hur 
man annars skulle gå tillväga för att erhålla ett beslutsunderlag när det gäller 
dessa risker. Det finns flera skäl till varför systematiska riskanalyser är att föredra 
framför andra mera informella/intuitiva sätt att hantera den stora men långt ifrån 
fullständiga kunskapsmassa som finns beträffande riskerna med farligt gods.



Användningen av riskanalysmetoder av den typ som tagits fram i detta projekt 
innebär att befintlig kunskap insamlas/struktureras/sammanställs på ett systema
tiskt sätt och att kunskapsluckor kan identifieras. Detta medför i sin tur att 
analysens förutsättningar kan prövas/ifrågasättas/korrigeras av oberoende analy
tiker/forskare/experter och att angelägna forskningsområden kan formuleras. 
Systematiskt genomförda och väl dokumenterade riskanalyser bäddar således för 
kunskapstillväxt.

En annan, kanske ännu viktigare, fördel med att genomföra riskanalyser är att de 
antaganden och värderingar som ligger till grund för olika riskskattningar 
tydliggörs. Detta innebär att det bör bli lättare att undvika onödiga missförstånd 
vid information/diskussion/förhandling mellan beslutsfattare/transportörer/allmän
het. Riskanalyser utgör därigenom ett viktigt led i den demokratiska process som 
omger transporter av farligt gods i samhället.

9.2 Kvarstående frågor

Samtliga fyra delprojekt har noterat olika typer av brister i det faktaunderlag på 
vilket de gjorda skattningarna baserats. Avsikten är inte att här upprepa dessa 
svagheter i den tillgängliga kunskapen, eftersom de redan finns beskrivna i de 
olika metodavsnitten i kapitel 4 - 7 i denna projektsammanfattning. Att under
laget för vissa skattningar varit bristfälligt innebär i sin tur att de skattningsvärden 
som redovisas i de olika delrapporterna från projektet inte utgör "sista ordet" 
beträffande riskerna vid transporter av farligt gods, utan skattningarna kan komma 
att behöva ändras i takt med att bättre underlag blir tillgängligt. Det har i själva 
verket visat sig vid flera tillfällen under projektets gång att tidigare gjorda 
antaganden och skattningar behövt modifieras till följd av att nya uppgifter blivit 
tillgängliga.

Till följd av att den tillgängliga olycksstatistiken för väg och järnväg skiljer sig åt 
på viktiga punkter går det inte att utan vidare jämföra de skattningar som gjorts i 
de två delrapporter som behandlar sannolikhet för farligtgodsolycka (Fredén, 
1994a; Nilsson, 1994). För järnväg har det varit möjligt att särskilja de 
olyckstyper som kan förväntas leda till farligtgodsolyckor i en icke försumbar



utsträckning, medan (polisanmälda) vägtrafikolyckor (exklusive viltolyckor) om
fattar även händelsetyper som inte torde ha några som helst konsekvenser för det 
farliga godset. Vidare går det knappast att uttala sig om i vilken utsträckning 
rapportering hittills skett av att fordon inblandade i vägtrafikolyckor transporterat 
och/eller varit avsedda för farligt gods (jfr avsnitt 5.1 ovan). Detta medför bl a att 
resultatet av beräkningsexemplen i den fiktiva fallstudien måste tolkas med 
mycket stor försiktighet och absolut inte får tas som intäkt för att det skulle finnas 
generella skillnader i risknivå mellan väg- och järnvägstransporter av farligt gods.

Vilken betydelse godstjockleken i tankvagnar/tankbilar har är en viktig fråga som 
ej kunnat ges en fullständig belysning inom ramen för detta projekt. Ytterligare 
exempel på frågor där vidare utredningar kan vara befogade gäller bland annat 
sannolikheten för skador på vattentäkt, kostnader för räddningsinsatser vid 
farligtgodsolyckor samt vilka bebyggelsefria zoner som idag av olika anledningar 
förekommer kring vägar/järnvägar där farligt gods transporteras.

Bedömning och hantering av risker vid transporter av farligt gods är inte enbart 
en fråga om tillgång till data och metoder för att kunna göra tillförlitliga 
skattningar av olyckssannolikheter, olyckskonsekvenser och samhällsekonomiska 
kostnader. Till viss del handlar denna riskbedömning och riskhantering också om 
värderingar och ställningstaganden som till sin natur är "politiska" snarare än 
vetenskapliga. Detta betyder att vissa aspekter av den riskanalysmetod som tagits 
fram i det projekt som beskrivits i denna rapport är långt ifrån okontroversiella.

Ett exempel på denna typ av egenskap hos den här presenterade analysmetoden är 
att förlusten av ett människoliv anses innebära samma kostnad oberoende av hur 
många andra människor som omkommer vid samma olyckstillfälle. I många 
sammanhang används istället någon typ av progressiv riskvärdering som innebär 
att kostnaden per dödsfall blir allt högre ju flera som omkommer samtidigt. 
Denna princip används officiellt i bl a Nederländerna men eftersom vi i Sverige 
åtminstone för närvarande inte har någon allmänt vedertagen praxis i detta 
avseende har den inte inkluderats i den analysmetod som tagits fram i detta 
projekt. Det innebär dock inga större problem att modifiera metoden så att den 
även innefattar en progressiv riskvärdering om så skulle anses önskvärt.



Ytterligare en fråga som har stor betydelse för analysresultatet och de slut
satser/beslut som kan grundas på detta är huruvida de kostnadskomponenter som 
ingår i den här presenterade analysmetoden är tillräckliga för att fånga in alla 
relevanta aspekter av riskerna i samband med transporter av farligt gods. Det kan 
t ex ifrågasättas om det räcker med att beräkna kostnaderna för förväntade 
faktiska skador på människor/egendom/miljö, eller om man också bör ta hänsyn 
till och försöka "prissätta" den subjektiva oro som hantering/transporter av farligt 
gods kan orsaka bland personer som bor eller vistas nära terminaler/transport
leder. Man kan också fråga sig om analysen på något sätt borde ta hänsyn till att 
riskerna vid transporter av farligt gods tenderar att vara ”ojämlikt" fördelade i 
befolkningen (i huvudsak beroende på bostadens/arbetsplatsens läge) i större 
utsträckning än risker i samband med exempelvis vägtrafik, tillsatsämnen i livs
medel eller förtunning av ozonlagret. Det faktum att de som utsätts för risker vid 
transporter av farligt gods i regel har mycket små möjligheter att själva påverka 
riskerna kan också behöva vägas in vid värderingen av olika typer av olycks- 
konsekvenser. Att mäta och prissätta denna typ av mera svårgripbara faktorer är 
naturligtvis vanskligt och att utarbeta metoder för detta har inte legat inom ramen 
för detta projekt. I princip är det dock möjligt att inkludera även denna typ av 
faktorer i den analysmetod som tagits fram inom projektet.

Listan på kvarstående frågor kan utan tvekan göras längre men ovanstående 
exempel torde räcka för att ytterligare understryka att riskanalyser inte kan 
förväntas resultera i "eviga sanningar". Metoder för riskanalys bör snarare 
betraktas som (ofullkomliga men ändå användbara) hjälpmedel för att vid en 
given tidpunkt kunna fatta så bra beslut som möjligt (givet det aktuella 
kunskapsläget) vid hanteringen av risker.

9.3 Några preliminära slutsatser

Den i detta projekt framtagna metoden för att analysera risker i samband med 
transporter av farligt gods utgör en unik ansats såtillvida att den samtidigt 
a) baseras på svenska förhållanden, b) är tillämpbar på specifika transportuppgif
ter och c) omfattar hela kedjan från "vanliga" vägtrafikolyckor/jämvägsolyckor, 
via farligtgodsolyckor och deras konsekvenser, till en kalkyl av de samhälls



ekonomiska olyckskostnader (särkostnader) som kan förväntas uppstå till följd av 
det farliga godset.

Det skall ytterligare en gång framhållas att projektets syfte ej har varit att påvisa 
förekomsten av eventuella generella skillnader i risknivå mellan väg- och 
järnvägstransporter av farligt gods. För en specifik transportuppgift kan dock 
sådana skillnader finnas men dessa behöver identifieras i varje enskilt fall på det 
sätt som exemplifierats i den fiktiva fallstudie som ingått i detta projekt. Det kan 
noteras att samma inställning till generella jämförelser mellan risker förknippade 
med väg- respektive järnvägstransporter av farligt gods har intagits även av andra 
utredningar (t ex i Storbritannien, Purdy, 1993).

Projektet har lett till att faktorer som är speciellt viktiga för skattningarna av 
förväntade olyckskonsekvenser/-kostnader har kunnat identifieras. Hit hör t ex 
kostnader för räddning, sanering och förlorad avkastning, eftersom sannolikheten 
för att sådana kostnader skall uppstå givet att en farligtgodsolycka inträffar är 
stor. Vidare är resultaten känsliga för hur sannolikhetsfördelningen ser ut när det 
gäller små, medelstora och stora utsläpp vid olyckor samt för storleken på de 
belopp som används vid värderingen av riskreduktion (personskador/dödsfall). 
Samtidigt är det svårt att skatta sannolikheter för olycksscenarier med stora 
utsläpp eftersom det empiriska underlaget för skattningarna är mycket 
knapphändigt. Känslighetsanalyser kan därför vara befogade när det gäller 
sannolikheten för dessa scenarier, liksom fördjupade studier av händelseförlopp 
och konsekvenser vid denna typ av olyckor.

Tydliga skillnader har erhållits mellan de olika ämnen som ingått i projektet när 
det gäller de förväntade konsekvenserna av en inträffad farligtgodsolycka. 
Ammoniak- och gasololyckor förväntas ha betydligt allvarligare konsekvenser än 
olyckor med de övriga ämnen som studerats.

Även om resultaten från det fiktiva beräkningsexemplet måste tolkas med stor 
försiktighet, tyder de på att de förväntade samhällsekonomiska särkostnadema för 
farligtgodsolyckor är relativt små i jämförelse med kostnaderna för "vanliga" 
trafikolyckor. De tyder också på att kostsamma riskminskande åtgärder i vissa fall 
kan vara svåra att motivera enbart utifrån ett samhällsekonomiskt resonemang.



Båda dessa slutsatser är dock beroende av hur de frågor som diskuterats i avsnitt
9.2 ovan (eventuell progressiv riskvärdering, värdering av människors oro, etc) 
hanteras.

Avslutningsvis kan konstateras att riskbilden vid transporter av farligt gods är 
mycket komplicerad och att det fortfarande finns luckor i vår kunskap om dessa 
risker, såväl när det gäller sannolikheten för farligtgodsolyckor som deras konse
kvenser. Även om så inte vore fallet, d v s  om vi hade fullständig och korrekt 
kunskap i dessa avseenden, är det inte självklart hur vi skall kunna hantera 
riskerna på ett sätt som är acceptabelt för alla inblandade parter. Saken kompli
ceras ytterligare av att riskbilden inte kan förväntas vara konstant, utan att den 
rimligen bör förändras i takt med utvecklingen och användningen av olika 
kemiska ämnen, förändringar på fordons- och infrastruktursidan, etc. Det är vår 
förhoppning att den analysmetod som tagits fram i detta projekt skall visa sig vara 
ett användbart och flexibelt instrument som kan användas för att hålla jämna steg 
med denna utveckling och på sikt ge oss ett bättre beslutsunderlag för hanteringen 
av riskerna vid de transporter av farligt gods som behövs för att vårt samhälle 
skall fungera.
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