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ABSTRACT

During the last decades the information technologies (informatics) have made great advances
and the computers, essential tools in this area, have been smaller in size, less costly and the
performance has increased. Communication and data transfer to mobile equipment are also in
a very active developing face. These technologies might be useful in the work on enhancing
the safety of dangerous goods transports.

The risk at a certain place, when passed by a transport of dangerous goods, is not the same at
every moment. Taking this into account when selecting roads for dangerous goods vehicles so
that, for every vehicle, the road most suited SL the time in question is selected, should give
better results than todays practise. The principles of dynamic routeing of dangerous goods are
discussed and the needed and available technologies for implementing dynamic routeing are
outlined, as are some other aspects of the implementation.
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SAMMANFATTNING

Under de senaste decennierna har informationsteknologien (informatiken) gjort stora fram-
steg och datorerna, som är ett av de väsentliga verktygen inom detta område, har blivit
kraftfullare, billigare och mindre. Telekommunikationerna har också utvecklats mycket
starkt och speciellt då kommunikationen med mobila enheter. Sedan några år pågår inom
Europa flera internationella projekt, som bygger på dessa kunskaper och denna teknik och
som syftar till att ta fram europagemensamrna system att användas inom vägtrafiken.

Syftet är att utröna om den moderna tekniken, såväl informationsteknik som kommunika-
tionsteknik, skulle kunna användas för att åstadkomma en effektiv vägvalsstyrning, som
ger ökad säkerhet vid transporter av farligt gods och i samband med detta undersöka i
vilken omgivning "smart cards" skulle kunna få användning i samband med farligt gods-
transporter och en diskussion om vilka konsekvenser för användarna som kan behöva
undersökas närmare.

Då risken vid passage av en transport ined farligt gods längs en vägsträcka eller på en plats
vid vägen inte är lika stor vid varje tidpunkt lonle ett hänsynstagande till detta vid val av
väg för farligt gods-transporter, dvs att för eu farligt gods-lastat fordon välja de vägar som
vid tidpunkten ifråga är lämpligast, ge bättre resultat än det sätt på vilket vägvalsstyrning
idag införs. I sammanhanget bör också hänsyn tas till vilka ämnen som transporteras och i
vilka mängder. Detta kräver emellertid en hel del avancerad teknik, såväl i fordonen som
utanför dessa. Mycket av denna teknik finns och inånga projekt pågår inom RTI-området
(Road Traffic Infomatics).

Tillgång till teknik räcker emellertid inte fur att införa dynamisk vägvalsstyrning. Infor-
mations- och styrsystem behöver byggas upp och dessutom behöver metoder för att ta fram
den basinformation som krävs utvecklas. Denna information behöver uppdateras med vissa
mellanrum och rutiner för detta måste skapas. Fur uti få fram den nödvändiga basinforma-
tionen behöver bl a de platser identifieras, som inte bör passeras vid vissa tider med vissa
ämnen och de vägar, som da kan användas istället, fastställas. Vissa juridiska aspekter bör
också belysas, liksom frågor rörande vem som skall ansvara för drift, underhåll och
uppdatering av styrsystemet.

Hur informationen om fordonens last skall lagras och överföras och vilken utrustning det
valda alternativet kräver bör utredas. De två huvudalternativen torde vara lagring på
magnetiskt medium och lagring pä "smart cards". Det senare alternativet förefaller i
nuläget vara det mest intressanta.



1. Inledning

Föreliggande studie har utförts vid SP på uppdrag av Statens Räddningsverk. Arbetet har
aktualiserats av att ett projekt. Säkra kort för transporter, startats. Syftet med detta projekt
är i korthet an klarlägga förutsättningarna för en svensk tillämpning av "smart cards" för
hantering av myndighets- och transportinformation i samband med tung lastbilstrafik. I
projektet ingår också utförande av praktiska försök.

2. Bakgrund

Under de senaste decennierna har informationsteknologien (informatiken) gjort stora fram-
steg och datorerna, som är ett av de väsentliga verktygen inom detta område, har blivit
kraftfullare, billigare och mindre. Telekommunikationerna har också utvecklats mycket
starkt och speciellt då kommunikationen med mobila enheter. Sedan några år pågår inom
Europa flera internationella projekt, som bygger på dessa kunskaper och denna teknik och
som syftar till att ta fram europagemensamma system att användas inom vägtrafiken.
Målsättningen med detta arbete kan sammanfattas i tre punkter:

• Ökad trafiksäkerhet
• Minskade miljöstörningar
• Ökad effektivitet (ökad kapacitet och minskade transportkostnader)

Vid betraktande av den speciella nisch som transporter av farligt gods utgör kan konstate-
ras att ökad trafiksäkerhet också i någon mån kommer att öka säkerheten vid dessa trans-
porter. Det torde dock finnas ytterligare potential för riskminskning genom rätt utnyttjande
av de framväxande högteknologiska systemen. Ett sätt kan vara att leda dessa transporter,
först och främst så att de hittar sin destination utan att behöva leta sig fram, men också
genom att leda dem förbi farliga/sårbara ställen eller låta dem stanna på lämplig plats tills
dess förhållandena åter anses godtagbara. Tekniken för detta är på god väg och i DRIVE-
SECFO.s slutrapporter beskrivs ett scenario för år 1995 rörande bl a dynamisk rutt-
vägledning (dynamic route guidance) på följande sätt:

By 1995 a number of different autonomous navigation systems, dynamic route guidance and collec-
tive route guidance systems have proven themselves lo be technically feasible and marketable to dif-
ferent niche markets. The systems arc designed around different vchick-lo-roadside short range
communication links including beacons, active and passive transponders. The different technical
systems have proven themselves to be feasible .ind complementary in respect lo system safely. A
multi-sensor and triple navigation calculations can improve reliability for positioning and naviga-
tion. This can be needed for later stages in RTI development. The different lest siles where these
RTI systems have been under test, are now acting as crystallisation points for large scale implemen-
tation. The critical decision for ERTICO is now whether to recommend one navigation system
before the other or to allow a number of competing systems lo develop in parallel. Both routes have
their advantages and drawbacks.

De ovan nämnda "niche markets" skulle mycket väl kunna bli transporter av farligt gods.
Till att börja med kanske begränsat till bulklaster, men inriktningen bör redan från början
vara att samtliga transporter av farligt gods .skall omfattas.



3. Syfte

Den primära avsikten är att utröna om den moderna tekniken, såväl informationsteknik
som kommunikationsteknik, skulle kunna användas för att åstadkomma en effektiv vig-
valsstyming. som ger ökad säkerhet vid transporter av farligt gods. Undersökningen skall
ge en översikt av vad som krävs av såväl metoder som teknik. En fallstudie (komprimerad)
görs i syfte att belysa dagens situation i vägvalsstyrningssammanhang.

I syftet ingår också att undersöka i vilken omgivning "smart cards" skulle kunna få an-
vändning i samband med farligt gods-transporter och en diskussion om vilka konsekvenser
för användarna som kan behöva undersökas närmare.

Vidare skall nya utgångspunkter för vägvalsstyrning undersökas liksom vilka grundläg-
gande informationsbehov, som måste tillgodoses för att kunna åstadkomma ett effektivare
system för styrning av transporter med farligt gods med hjälp av den moderna tekniken.

4. Farligt gods-transporter

Transporter av farligt gods kan ses som en speciell del av transportverksamheten. Inte för
att fordonen kräver mer av infrastrukturen un annan tung trafik utan för att de transponera-
de ämnen på ett eller annat sätt innebär en potentiell fara för omgivningen. Stora områden
kan, t ex vid en olycka, utsättas för giftig gas. kraftig tryckvåg, värmestrålning, eld mm. Så
länge ämnena befinner sig i sina behållare kan emellertid dessa transporter i princip betrak-
tas som vilka andra transporter som helst. Det är i onormala, icke planerade situationer
som läget kan bli kritiskt. Det finns fog att vidta speciella åtgärder när det gäller transpor-
ter av farligt gods och ett antal åtgärder har också vidtagits.

4.1. Förebyggande åtgärder

Den internationella överenskommelsen ADR rörande vägtransporter av farligt gods omfat-
tas av de flesta staterna i Europa. Det betyder att gränsöverskridande transporter med far-
ligt gods skall uppfylla de regler, som finns i bilagorna till avtalet och transporterna skall
då också få fortsätta t de länder, som undertecknat avtalet. Reglerna anger vilka ämnen
som överhuvudtaget får transporteras och under vilka förutsättningar detta får ske. Krav
finns angivna för förpackningars skall utformning, behållares hållfasthet, tankars kon-
struktion, fordon och deras utrustning mm. Dessa krav varierar med de ämnen, som skall
transporteras. Dessutom anges hur förpackningar och fordon skall märkas och vilka doku-
ment, som skall finnas med vid transporten. Det finns numera också krav på att förare av
farligt gods-lastat fordon skall ha viss utbildning, vilket kommer att vara helt genomfört de
närmaste åren.

Tillkomsten och utvecklingen av detta regelverk får anses vara av mycket stor betydelse
för säkerheten vid transporter av farliga ämnen. Det primära är att ämnet inte kommer i
kontakt med omgivningen utan hålls inneslutet i sin behållare, varför denna måste hålla för
transportpåkänningarna och inte minst vara beständig mot det ämne den innehåller. Att
göra behållarna så starka att de tål alla de påkänningar som kan uppstå vid olyckor är dock
inte praktiskt möjligt. Det är således av vikt att också söka undvika att olyckor sker (vilket
tyvärr inte visat sig så lätt när det gäller trafiken).



42. Konxkratsbekämpoint

När en olycka väl sker gäller det an se till att konsekvenserna Mir så små som möjligt. Hir
har räddningstjänsten det största ansvaret när det gäller att ta hand om situationen på
platsen. Rätt utrustning och rätt utbildning for händelsen ifråga är nödvändiga för en
effektiv bekämpningsinsats, men detta kräver också kännedom om vilket dier vilka
ämnen, som finns på foidonet ifråga. Dessa uppgifter finns (skall finnas) i förarhytten,
men denna kan vara omöjlig att nå eller komma in i vid en olycka. På bulkfordon finns
skyltar med en farlighetskod och det lastade ämnets UN-nummer, vilket okar möjligheter-
na an identifiera den förolyckade lasten på avstånd. Dessvärre kan skyltarna skymmas av
rök och lågor. An öka möjligheterna för räddningstjänsten an identifiera de ämnen, som år
inblandade i en olycka, får alltså anses vara av stor vikt, inte minst for räddningsperso-
nalens egen säkerhet.

5. Vägvalsstyrning

Vägvalsstyming kan vara en såväl förebyggande som konsekvensminskande åtgärd. När
det gäller minskning av konsekvenserna är det dock väsentligt att skilja på en minskning
av enskilda konsekvenser, t ex au undvika de svåraste, och an totalt sett minska skadorna
av transporter av farligt gods. Vägvalsstyming har införts på flera platser i landet. I vissa
fall rekommenderas vägar för transport av farligt gods medan det i andra fall handlar om
påbjudna vägar utanför vilka det i princip är förbjudet att transponera farliga ämnen.
Malmöhus län är ett exempel på det förra och Göteborg är ett exempel på det senare.

5.1. Farligt gods-transporter i Göteborg

I Göteborg är vägvalsstyming införd på så sätt att transport av farligt gods är förbjudet i
hela kommunen med undantag av ett antal vägar som leder genom kommunen (europa-
vägarna och några länsvägar) cch till ett antal industrier. För transporter av klasserna 1, 2
och 5.2 (ADR/ADR-S) är ytterligare gator/vägavsnitt förbjudna. När det gäller de vanli-
gas t petroleumprodukterna i klass 3 gäller inte det generella förbudet utan endast några
avsnitt är förbjudna för dessa transporter. Inom industri- och hamnområde är transporter av
farligt gods tillåten. Genom Tingstadstunncln, som är en del av E6, får ett flertal ämnen ur
klasserna 1,2,3 och 5.2 inte transporteras.

Bestämmelserna för transporter av farligt gods inom Göteborgs kommun finns i de lokala
trafikföreskrifter, som beslutats av kommunen. Trafikkontoret i Göteborg har tryckt upp
ett litet häfte (Sammanställning av allmänna lokala trafikföreskrifter för Göteborg stad,
1991-10-01) med gällande föreskrifter. Skriften finns enbart på svenska och saknar kartor.
Utgångspunkten har varit att farligt gods skall kunna passera Göteborg, dels landvägen och
dels till och från hamnar och färjiägen. Dessutom skall godset från dessa "genomfarter" nå
industriområden. 1 övrigt skall staden vara fri frän farligt gods-transporter, något som dock
inte gått att genomföra i praktiken. Trots ett väl utbyggt fjärrvärmenät finns det många
fastigheter som behöver leverans av eldningsolja och det finns många bensinstationer i det
"förbjudna" området, varför ämnesnummer 3(b), 31 (c) och 32(c) i klass 3 är undantagna
från det generella förbudet

Vad gäller genomfart så kan allt farligt gods passera Göteborg, men alla transporter i nord-
sydlig riktning kan inte följa E6:an, eftersom ett flertal ämnen är förbjudna i Tingstads-
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tunneln. Sett enbart ur efterievnadsperspektiv (alltså utan att betrakta eventuella risker)
innebär detta ett problem. Lokala transportörer och deras förare nar mojligheter att hålla
sig underrättade om de regier som gäller, men för
förare från utlandet är det mycket besvärligt-
antagandet att man får färdas med sitt farliga gods

längs en europaväg är ju ingalunda orimligt. Det
finns inga skyltar som upplyser om förhållandena
eller om vilka vägar, som enligt de lokala trafik-
föreskrifterna är tillåtna för olika ämnen. Att ordna
sådan skyltning stöter också på praktiska
svårigheter. Den skylt som kanske ligger närmast till
hands, "rekommenderad väg för farligt gods", kan i
strikt mening inte användas eftersom det här handlar
om påbjuden väg och inte om rekommenderad väg.
Även om detta skulle kunna kallas för spetsfundig-
heter och lämnas utan beaktande kvarstår problemet
med att vissa farliga ämnen får transporteras genom
tunneln medan andra inte får det, vilket denna skylt
inte ger några upplysningar om. För att komma till
rätta med detta skulle det behövas upplysningstavlor
av sådant omfång att förarna skulle behöva stanna
för att inhämta informationen och få klart för sig hur
de skall bete sig.
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Arbetet med vägvalsstyming påbörjades i lutet av 1970-talet efter att viss statistik över
inträffade olyckor med farligt gods insamlats av räddningstjänsten. En arbetsgrupp, som
bestod av representanter från gatukontoret, hälovardsförvaltningen, polisen, renhållnings-
verket och räddningstjänsten, bildades och denna lade i slutet av 1979 fram förslag till
regleringar av farligt gods-transporterna. Förslagen om förbud mot transporter av farligt
gods under högtrafik (morgon och eftermiddag) och anordnande av uppställningsplatser
för fordon lastade med farligt gods antogs dock inte när de lokala trafikföreskrifterna
fastställdes. (Uppställningsplatser för farligt gods-fordon finns fortfarande inte). Sedan
dessa regler trädde i kraft har endast mindre korrigeringar och kompletteringar gjorts.

Antalet dispensansökningama var i början mycket stort, men har sedan minskat. Förfaran-
det är numera sådant att transportören ansöker hos trafikkontoret om dispens, varvid ären-
det går på remiss till polisen och räddningstjänsten. Polisen bedömer ärendet ur över-
vakningssynpunkt medan räddningstjänsten ställer krav på att minsta möjliga mängd farligt
gods skall finnas ombord på fordonet.

Från polisens sida bedöms situationen idag som relativt tillfredsställande. Efterlevnaden
anses i huvudsak vara god, dock tror inan sig veta att det i viss utsträckning förekommer
transporter av främst gas (i mindre mängder) på vägar som inte är tillåtna för sådana trans-
porter. Risken uppfattas idag som mindre än före införandet av vägvalsstyrning, men inte
bara beroende på införandet av denna utan också i hög grad på att medvetenheten och
kunskapen om farligt gods ökat.



Räddningstjänsten är också relativt nöjd med dagens situation och bedömer riskerna med
farligt gods-transporterna som mindre än tidigare. Fortfarande betraktas dock brnsintrans-
portema som ett bekymmer. En (mer inofficiell) synpunkt på vägvalsstymingen i r alt den
kan öka trycket pJ planerama att styra ut industrierna från stadsbebyggelsen.

6. Dynamisk risk

Risken längs en vägsträcka eller pA en plats vid vägen är inte lika stor vid varje tidpunkt.
Under ett tkisintervall när inga farligt gods-lastade fordon passerar är risken for skacu
p g a farligt gods noll. Då ett fordon ined farligt gods passerar uppstår risk för omgiv-
ningen. Risken på en plats varierar således med tiden, vilket illustreras av fig 1. Den varia-
tion i risknivå som visas för plats x, vid de olika tidpunkterna (t,,...,t,) kan ha flera orsa-
ker. Olika ämnen ger upphov till olika risker och mängden transporterat ämne har också
stor betydelse för risknivån. Andra faktorer som påverkar är förhållandena på platsen i
fråga såsom topografi och byggnadsstruktur, vilka i ett kortare tidsperspektiv kan betraktas
som konstanta. Befolkningstätheten (även den som uppstår vid tät trafik) kan däremot
variera mycket mellan olika tidpunkter.

•

Fig 1 Riskens principiella fördelning i lid och rum

Fig 2 visar hur risken kan variera mellan olika tidsintervall och mellan olika ämnen vid
betraktande av en viss plats. Da inget farligt gods passerar är risken noll. Tidsintervallet T3
i figuren visar stora skillnader i risk mellan de olika ämnena och det är också stor skillnad
mellan olika intervall för samma ämne, speciellt för ämnena 52 och S3. Diagrammet visar
situationen för en bestämd plats, för en annan plats kan den tids- och ämnesberoende risk-
variationen vara annorlunda. Platsen i det här fallet skulle t ex kunna vara en terminal/-
station för något allmänt kommunikationsmedel där mycket folk samlas inför vissa av-
gångar. Tidsintervallen (TI , T2,...) kan betraktas som den tid under vilken risknivån blir
den i diagrammet visade under förutsättning att en farligt godstransport passerar. I nyss
nämnda exempel blir dessa intervall relativt korta, x/i- 1 timma, medan de i andra samman-
hang kan vara betydligt större, kanske ett halvt dygn.



Om risken i r stor på en viss plats vid en viss tidpunkt behöver inte detta bero på ea hög
befolkningstäthet utan sannolikheten för att det passerande farligt gods-lastade fordonet
råkar ut för en olycka kan just då vara mycket stor. Situationen kan vara den att platsen
ligger i anslutning till en brant backe och att det vid tillfället i fråga råder blixthalka.

Vid betraktandet av en viss plats eller vägavsnitt är risken vid passage av farligt gods-
lastade fordon mycket liten under vissa tider, ibland under större delen av dygnet Att
under dessa tider förbjuda transporter av farligt gods på detta vägavsnitt ökar inte säkerhe-

T2
TJ

T4
TS

Ttf

Tt

Fig 2 För en viss plais kan risken variera beroende pa vilket ämne som
passerar vid vilken lidpunkl

ten i nägon högre grad. Däremot ökar säkerheten väsentligt om inget farligt gods passerar
under de tider då risken vid sådana passager är mycket stor. Idag är det inte praktiskt möj-
ligt att i någon större utsträckning förbjuda farligt gods-transporter under vissa tider på
dygnet (särskilt inte om dessa inte inträffar på samma klockslag varje dygn). Detta resulte-
rar oftast i att för att eliminera den stora risken, som kan uppstå under en begränsad tids-
rymd, förbjuds farligt gods-transporter på vägavsnittet under hela dygnet (hela året). I
vilken utsträckning detta ökar säkerheten totalt sett beror på hur riskbilden ser ut för de
vägar transporterna tar istället för det avstängda vägavsnittet. Dessa risker kan uppskattas
endast med stora eller mycket stora osäkerheter, varför det i praktiken är i det närmaste
omöjligt att fastställa åtgärdens säkerhetshöjande effekt (om någon) i ett längre tids-
perspektiv.

Med utgångspunkten att risken är av dynamisk natur blir riskanalysen något annorlunda än
den som vanligen används i dessa sammanhang. Följande frågor är några som måste
besvaras vid en analys och ger en indikation om vad detta arbete kan innebära:



• Vad kan skadas?
• Hur kan det skadas?
• Vad (vilket ämne) kan åstadkomma detta?
• Var finns det som kan skadas och när finns det där?
• Vad är sannolikheten att en farligt gods-olycka inträffar givet att en sådan transport

passerar platsen?

Den sisu frågan blir mycket svår att kvantitativt besvara, men det är viktigt att trots allt ta
med sannolikhetsaspekten. I vissa fall går det att konstatera klart förhöjd sannolikhet för en
olycka, som i exemplet ovan med svår halka i brant backe. Det är väsentligt an vid
värdering av de alternativ till transportvägar som slår till buds inte bara betrakta möjliga
konsekvenser utan också göra en så god skattning av sannolikheten som möjligt En klart
förhöjd sannolikhet för en alternativ kan göra att risken vid val av detta alternativ kan bli
större, även om de möjliga konsekvenserna bedöms som något mindre.

7. Road Traffic Informatics

Road Traffic Informatics (RTI) är ett samlingsbegrepp på ett flertal funktioner, som på
olika sätt skall hjälpa den vägbundna trafiken på samma sätt som sjöfart, flyg- och järn-
vägstrafik sedan länge utnyttjat högteknologi, i ex när det gäller positionering, farkost- och
trafikstyrning. För au de tänkta funktionerna skall bli verklighet krävs au den moderna
avancerade teknologien utnyttjas till fullo. Detta gäller såväl kommunikationsteknik som
informationsteknik. Inom projektet Prometheus har följande 23 RTI-funktioner preciserats:

Förbättrad förarinfonnation

1 Upptäckt av hinder - 1 ex älg

2 kontroll av väghclingcLscr - 1 ex friktion

3 Kontroll av förarens kondition och presta-
tion - 1 ex trötthet

4 Kontroll rv fordonets olika funktioner -
I ex lufttryck i däck

5 Sikthjälpmedcl - 1 ex IR

Förarhjälp

6 Kontroll av säkerhetsmarginal - 1 ex vid
omkörning

7 Kontroll av kritisk kurs - 1 ex kollisions-
ku/s

8 Dynamisk fordonskontroll - 1 ex gatpa-
drag vid sladd

Samverkande körning

10 Intelligent manöver och kontroll - 1 ex av-
stand till framförvarande

11 Intelligent fankoniroll - 1 ex i relation till
väg och trafik

12 Intelligent vägkorsningskontroll - 1 ex
korsning utan trafiksignaler

13 Trafikinformation i förväg - 1 ex om köer
längre fiam

14 Information om inträffade olyckor

Trafikteknik och "Fleet management"

15 Statistiskt vägval - bygger pa historiska
dala

16 Dynamiskt vägval - bygger pa aktuella
dala

17 Färdplanering - innan färden startas

IX Kontroll av trafik i område - optimering
inom område

19 Parkeringsslyming - för maximall och
ftircnklai utnyttjande

20 Trafikflöde - optimering av fofdonsflöden

21 Styrning av efterfrågan - genom stimule-
rande eller repressiva åtgärder

22 Snitlyla mot kollektivtrafiken - för all
underlätta byte av transports»!

23 Reel management - styrning av fordons-
flottor - 1 ex lastbilar, bussar
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En hel del RTI-utrustning har redan tagits fram och mycket v denna finns också på den
kommersiella marknaden. För att verkligen dm nytta av de möjligheter tekniken ger räcker
det emellertid inte med avancerad utrustning, utan de olika delarna måste också anpassas
till varandra, så att de kan samverka i system. Detta arbete pågår rom bäst i Europa och
målet är att åstadkomma standarder, som inte hämmar den tekniska utvecklingen men som
säkerställer utrustningarnas användbarhet i hela Europa.

8. Användning av modern teknik

I stället för att undersöka vad en viss teknik kan användas till är det lämpligt att utgå från
ett problem, som skall lösas och se vilka tekniker som kan hjälpa tili att åstadkomma den
lösning man kommer fram till. När det gäller farligt gods är avsikten att åstadkomma ökad
säkerhet för omgivningen. Detta kan ske på manga sätt, av vilka de flesta redan används i
större eller mindre utsträckning.

8.1. Vägvalsstyrning

Ett sätt att öka säkerheten kan vara utt använda vägvalsstyrning, dvs att transnortera godset
på de vägar, som i någon mening är säkrare (eller som betraktas som så) än andra. Först
måste då fastställas vad som menas med säkrare vägar eller vilka kriterier, som skall an-
vändas vid val av väg för farligt gods. Det lämpligaste är att söka minska risken för omgiv-
ningen totalt sett, alltså inte bara att söka undvika de svåraste konsekvenserna. Detta är
emellertid förenat med ett antal problem av vilka ett är att det är svårt, för att inte säga
omöjligt, att idag beräkna risken med önskvärd noggrannhet. Men även om detta vore
möjligt skulle det kanske ändå inte leda till att alternativa vägar kunde skiljas åt i riskhän-
seende, eftersom, i nuläget, en av vägarna måste väljas för en relativt lång period, ett eller
flera år, beroende på de begränsade möjligheter att i praktiken styra farligt gods-transpor-
terna som finns att tillgå. Skillnaderna i risk mellan de alternativa vägarna kan emellertid
vara mycket stora vissa dagar eller vissa tider på dygnet.

Det effektivaste sättet att minska risken totalt sett torde alltså vara att leda ett farligt gods-
lastat fordon den väg som vid tidpunkten i fråga bedöms som den säkraste med hänsyn till
de ämnen och den mängd av dessa som fordonet transporterar. För att åstadkomma detta
krävs kunskap om vilka platser, som, under vilka tider och för vilka ämnen, uppvisar en
stor risk och vilka alternativa vägar som finns att tillgå. Problemet med stor onoggrannhet i
riskbestämningen torde i det här fallet inte bli besvärande, dels för att skillnaderna i risk i
många fall blir mycket stor, dels för att skillnaderna i konsekvensdelen kommer att vara
dominerande medan skillnaderna i sannolikhet i de flesta fall kommer att vara relativt små
(vilket också torde gå att relativt väl bedöma).

8.1.1. Information

Förhållandena på vissa platser uppvisar en mycket regelbunden variation i tiden, t ex en
knutpunkt för allmänna kommunikationer, som varje vardag under rusningstid har en
mycket hög befolkningstäthet. På andra platser varierar förhållandena mer oregelbundet.
För vissa av dessa är förhållandena kända en tid innan, t ex evenemang med stor publik,
medan vissa förhållanden är oförutsägbara i tiden, t ex fordonshaverier eller trafikolyckor,
som kan åstadkomma stockningar och stora ansamlingar av människor. Information om
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dessa förhållanden far tas fram på olika sätt. När det gäller det första fallet är arbetet av
demografisk karaktär — även detta måste dock uppdateras. I det andra fallet behövs en
kontinuerlig uppföljning av de arrangemang, som ordnas i området och i det tredje fallet
krävs att informationen är tillgänglig i princip i samma ögonblick något inträffar (och
information om när förhållandena återgått till det normala).

Det behövs en metod för att identifiera de vågar som under olika tider och olika omstän-
digheter är mest lämpade för transport av farligt gods. Detta arbete blir av annan karaktär
än det som hittills vanligen tillämpats, vilket kortf utåt kan sägas gå ut på att låta farligt
gods-trafiken passera genom området i fråga på så bra väg som möjligt och så långt från
bebyggelse som möjligt. (I verkligheten blir det dock nödvändigt att på vissa ställen låta
den passera på relativt dålig väg tätt intill bebyggelse.) Andra, till synes sämre, vägar kan
vid ett närmare studium visa sig vara bättre än den "bästa" vägen under vissa tider —för
vissa ämnen eller alla ämnen. Vägar som idag är förbjudna för farligt gods (utom eldnings-
olja och möjligen bensin) kun alltså utgöra lämpliga alternativ. I sammanhanget måste
också hänsyn tas till att vissa byggnader och anläggningar, oberoende av befolkningstäthet,
inte får skadas, varför sådana ämnen och sådana mängder av dessa, som kan åstadkomma
skada, inte får passera dessa objekt.

Att åstadkomma vägvalsstyrning enligt dynamiska principer medför att analysen av infra-
strukturen, dess omgivning och befolkningsrörelser i många fall måste ske på detaljninvå,
vilket för t ex storstäder innebär ett omfattande arbete. Detta är dock fullt möjligt i tekniskt
avseende och borde vara möjligt också i ekonomiskt avseende.

8.1.2. Kommunikation

När den ovan omtalade informationen är tillgänglig för det system, som skall styra farligt
gods- transporterna, behövs information i realtid om var varje fordon befinner sig inom det
reglerade området, dess destination, vad det är lastat med och i vilka mängder.

Styrsystemet kan manuellt förses mcil information om mer eller mindre stationära förhål-
landen och kanske om vissa tillfälliga händelser (som i det tredje fallet ovan) medan upp-
gifter om farligt gods-fordon i området måste uppdateras automatiskt, för att styrning av
dessa skall kunna ske. Varje fordon måste alltså kunna lämna information direkt till sys-
temet och det lämpligaste torde vara att detta sker utan att föraren behöver ingripa. Dess-
utom måste föraren få upplysningar från systemet om vilken väg han skall köra. Kommu-
nikation behövs således både från varje fordon till styrsystemet och från styrsystemet till
varje fordon.

Att förse systemet ined "bakgrundsinformation" är en mer administrativ uppgift och här
finns beprövade tekniska hjälpmedel, vilka inte behöver behandlas här. När det gäller
systemets kommunikation med fordon är det inte självklart vilka tekniska lösningar, som
är de lämpligaste.

8.2. Tillgänglig teknik

För att åstadkomma kommunikation mellan det styrande systemet och resp fordon finns
olika tekniker att tillgå av vilka flera kan behöva användas i samma system. Akustisk,
induktiv och optisk teknik samt radioteknik är vad som idag används i olika sammanhang.
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8J.1. Akustisk teknik

Denna teknik används främst för kommunikation under vatten och i vissa fjärrmanöver-
don. Räckvidden är i luft relativt begränsad och störkänsligheten är hög. Aukustisk teknik
kommer sannolikt inte att användas i trafiksammanhang (förutom att man tutar på
varandra).

8.2.2. Induktiv teknik

Informationsöverföring med induktiv teknik sker med variabla magnetfält, som alstras
med hjälp av sk magnetslingor. Räckvidden är mycket kort, vilket i vissa sammanhang kan
vara en stor fördel, t ex när det gäller att sända en fast positionsinformation till ett passe-
rande fordon. Möjligheterna att överföra en större mängd information vid högre fordons-
hastigheter får idag anses mycket små.

8.2.3. Optisk teknik

Trafikljus och varningsljus kan betraktas som kommunikationssystem baserade på optisk
teknik, men oftast syftar man på användning av "ljus" i det infraröda våglängdsområdet
(0,001 -1 mm), som ligger mellan det synliga ljuset och mikrovågorna. Räckvidden kan
vara upp till några hundra meter och det är inte känsligt för störningar. Uppdaterbara ljus-
skyltar kan vara mycket användbara i vissa situationer.

8.2.4. Radioteknik

Det helt dominerande sättet för kommunikation med mobila enheter är idag användandet
av radioteknik. Ett intressant radiosystem är RDS (Radio Data System) för överföring av
digitala data samtidigt med rundradioprogrammen på det vanliga FM-nätet. Detta system
har fastställts av EBU (European Broadcasting Union) och håller nu på att införas i de
europeiska länderna. I mitten på 90-talet räknar man med att det skall finnas tillgång till ett
för hela Europa gemensamt mobiltelefonsystem, GSM (Groupe Systeme Mobile). För
korthållskommunikation, SRC (Short Range Communication), används i dagens försök i
stor utsträckning mikrovågor för överföring av data.

U
Inlravågor

1 1 1 1 G

Microvågor Ljusskylt

Magnetfält

Fig 3 Olika tekniker för kommunikation mellan fordon och vagsida
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83. Val av teknik

Om teknik skall väljas enbart med utgångspunkt från styrning av farligt gods-transporter
kan flera av ovan nämnda tekniker användas, antingen tillsammans eller enskilt Någon
form av dubbelriktad kommunikation behövs, till och från varje enskilt fordon. Detta
åstadkommes lämpligen med korthållskommunikation, som bygger på antingen infraröd
strålning eller mikrovågsteknik. Möjligen kan också induktiv teknik användas om den
information, som skall överföras, kan komprimeras tillräckligt. En annan möjlighet är
envägskommunikation från furdonet med hjälp av någon av dessa tekniker och kommuni-
kation till fordonet med hjälp av variabla ljusskyltar. Denna variant har den nackdelen att
meddelandet till fordonet måste bli mycket kortfattat (i stort sett bara utpekande av vägen)
och framför allt kan bli svårt att separera meddelandena till två fordon som följer tätt efter
varandra.

System för styrning av farligt gods-transporter kominer med all säkerhet att ingå i större
system för ledning av all trafik. Konstruktion av sådana system har påbörjats och vissa sys-
temkomponenter (RTI-komponenter), som redan kan bedömas som väsentliga, provas idag
i praktiken. Tekniken för kortlrfllskommunikation i detta sammanhang kommer med
största sannolikhet att bli antingen infrarött ljus eller mikrovågor. Vilken överföringsteknik
som väljs har dock inte någon större betydelse för farligt gods-styrsystemet i sig. Det som
krävs är bara att nödvändig information skall kunna överföras till och från fordonen. Den
information som tillkommer när det gäller farligt gods-lastade fordon, jämfört med övriga,
är uppgifter om vilka ämnen och vilka kvantiteter av dessa som finns ombord. När det
gäller bulklaster kommer detta inte att vålla några problem, men när det gäller styckegods-
bilar kan det bli en avsevärd mängd information. Detta problem borde dock gå att lösa,
t ex genom att inte överföra ämnesnamnen utan använda ämnesnumren i ADR. Andra
former av kodning av informationen i syfte att komprimera denna är också tänkbara. Detta
måste dock göras gemensamt för (åtminstone) hela Europa.

De uppgifter, som fordonet skall lämna till siyrVledningssystemet, såsom destination och
last, måste också uppdateras i fordonets dator. Detta kan ske manuellt med hjälp av en
knappsats, men en sådan lösning får nog anses vara alltför opraktisk, särskilt vad gäller
styckegodstransporter. En annan möjlighet kan vara att använda en textscanner, som läser
fraktsedlarna. Denna möjlighet bör inte a priori uteslutas, men användning av en magne-
tisk eller elektronisk databärare förefaller smidigare.

8.3.1. "Smart cards"

I många sammanhang provas användning av sk smart cards. Enkelt kan ett "smart card"
beskrivas som ett plastkort försett med en mikroprocessor, /ilket gör det flexiblare än ett
magnetkort, som bara passivt lagrar data.Om "smart cards" väljs som bärare av lastdata
förflyttas uppdateringen i praktiken till lastnings-/lossningsställena. På lastningsställena
skulle då behövas utrustning för att föra in information om det aktuella godset på kortet.
När det gäller tillverkare, grossister, lager eller depåer som regelbundet lastar ut gods torde
detta inte innebära några problem, eftersom denna information i regel ändå registreras med
hjälp av datorer. Hur uppdateringen skall gå till vid företag, som sänder gods så sällan att
de hanterar fraktsedlar mm manuellt, men av och till sänder farligt gods, t ex i form av
restprodukter eller liknande, måste dock utredas. Vid lossning, speciellt av styckegods,
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torde mottagningserkännande på kortet i de flesta fall inte kunna p Vaknas. Det som ligger
närmast till hands i dessa fall är an föraren får "pricka av" lossat gods på kortet, med de
osäkerheter detta eventuellt kan innebära. Det kan också finnas själ att undersöka vilken
annan information, som farligt gods-informationen lämpligen lagras tillsammans med,
eller om den skall lagras på ett särskilt kort.

Fig 4 De kommunikafionsliinkar. som behövs för alt implementera plane-
rade RTI-funktioncr. sammanfaller i det närmaste hell med vad
som behövs vid införande av dynamisk vägvalsslyming.

"Smart cards" kan givetvis också användas utan att ingå som en komponent i ett vägvals-
styrningssystem. Fordonet skulle då inte behöva någon utrustning för kommunikation med
vägsidan, men, efterr i kortet i detta fall skulle ersätta de vanliga fraktsedlarna, behövs
utrustning, som gör det möjligt för föraren att ta del av informationen på kortet. Samma
problem som nämnts ovan vad gäller på vilken form informationen skall lagras, upp-
datering vid på- och avlastning samt vilken annan information, som eventuellt också skall
lagras på kortet, måste dock lösas. Tillsynsmyndigheterna behöver också utrustning för att
kunna läsa informationen på korten då kontroller utförs. Denna utrustning skulle kunna
utformas så att den ger tillsynspersonalen de upplysningar, som behövs för kontrollens
genomförande, utan att de behöver slå i bilagorna till ADR, vilket borde underlätta till-
synen och kanske också göra den mindre tidskrävande. För att åstadkomma detta kan
utrustningen behöva anslutas till en central databas (möjligen flera), vilket i sin tur skulle
kräva kommunikationsutrustning i de bilar, som används vid kontroller på vägarna. Några
rent tekniska problem i detta sammanhang förutses inte. Denna tillämpning torde påverka
säkerheten vid farligt gods-transporter högst marginellt.
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9. Konklusioner

Med utgångspunkt frän att risken är föränderlig i tiden och beroende av de ämnen, som
transporteras, torde en dynamisk vägvalsstyming, som tar hänsyn till detta, utgöra en risk-
minskande åtgärd, vars effekt dessutom torde gä att verifiera i mycket hög utsträckning.
För att impiementera denna typ av vägvuisstyming krävs bl a metoder för analysarbetet,
informations- och styrsystem, administrativa riktlinjer och tillgång till relativt avancerad
teknik. En del av detta kan sägas finnas i dug, t ex det mesta av tekniken, men mycket åter-
står att göra innan ett sådant här lednings-/styrsystem för farligt gods-transporter kan tas i
bruk.

Det torde vara lämpligt att i ett första steg inrikta arbetet på att så långt möjligt precisera
vilken information, som behöver utväxlas längs "linjen" fordon - vägsida - ledningssystem
(styrsystem), eftersom fältförsök med kommunikation fordon - vägsida är nära förestående
(1993). Detta ger möjligheter att påbörja prov av tekniken och samspelet med annan RTI-
relaterad information längs denna "linje". Under dessa försök är det lämpligt att lagra
farligt gods-informationen på "smart curds". I ett första skede handlar det om ett kapaci-
tetstest för att utröna i vilken omfattning informationen måste kodas för att i ett senare
skede och på ett internationellt plan fastställa den information som skall överföras samt
lagrings- och kodningsmetod.

Det fortsatta arbetet kan i princip bedrivas parallell! (delvis även med ovanstående) och
kan delas upp i olika delar/projekt, t ex enligt nedan.

En studie om lämpligaste sätt att uppdatera (i realtid) den lastrelaterade informationen i
fordonets dator genomförs. Studien bör bl a innehålla en kurtläggning av utrustningsbehov
för de studerade alternativen och vilka konsekvenser det får för avsändare, transportörer
och mottagare både vad gäller bulklaster och styckegods. Om "smar cards" använts vid
fältförsöken bör givetvis erfarenheter och resultat från dessa användas i denna studie.

För att kunna identifiera de platser, som inte bör passeras vid vissa tider med vissa ämnen
och vilka vägar, som då kan användas istället, kan ett relativt omfattande arbete krävas.
Omfattningen beror i hög grad på hur stort området som skall undersökas är och hur infra-
strukturen ser ut. Metoder för detta arbete behöver tas fram och inte minst för hur basinfor-
mationen skall införskaffas. Den "statiska" befolkningsfördelningen under dag och natt
mellan bostäder och arbetsplatser torde inte vålla några större problem, men när det gäller
kartläggning av tillfälliga koncentrationer av människor finns inga tidigare arbeten att
stödja sig på. Det är främst risken för människors liv och hälsa, som skall reduceras, men
detta utesluter inte att vissa byggnader och anläggningar kan betraktas som "livsviktiga"
eller oersättliga och att risken för skador på dessa bör begränsas så lång möjligt, varför
även hanteringen av detta bör ingå i undersökningen.

Den vägnätsinfomiation, de vägar som under olika tider är lär lämpliga för farligt gods av
olika slag, som tas fram när systemet skall införas, måste hållas uppdaterad så att den i
princip är relevant i varje ögonblick. En undersökning av hur detta skall gå till bör genom-
föras och riktlinjer för kontinuerlig uppdatering bör tas fram.

Dessutom bör vissa juridiska aspekter belysas. Skull underlåtenhet att följa de direktiv sys-
temet ger innebära lagbrott och i så fall vilken påföljd, om någon, skall detta föra med sig?
Ytterligare frågor i detta sammanhang är vem som skall ansvara för drift, underhåll och
uppdatering av styrsystemet och hur långt detta ansvar skall sträcka sig.
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Au inte införa dynamisk vägvalsstyrning, utan använda den moderna tekniken till att
underlätta och effektivisera tillsynen, innebär mindre arbete, men en hel del av ovan-
stående måste trots allt utföras.

I detta fall, liksom i vägvalsstymingsfallet, är lagring, överföring och behandling av last-
data väsentliga moment. Hur dessa skall fungera och ined hjälp av vilken teknik måste
utredas och en kartläggning av utrustningsbehovet bör också göras. Även i detta samman-
hang är "smart cards" ett mycket intressant alternativ som lagringsmedium. Den digitala
kommunikation, som kan bli nödvändig mellan tillsynsfordon och central(a) databas(er),
kan ske redan med dagens teknik (som kontinuerligt förbättras), varför denna inte torde
behöva bli föremål för någon särskild utredning.


