
 

Niveau fastholdes i antallet af gasulykker 
Det positive indtryk af arbejdet for at forhindre gasulykker i Danmark opretholdes, viser det 
statistiske materiale for 2008. Ulykkesstatistikken viser for første gang siden starten af 
halvfemserne det samme niveau som det foregående år. 
 
Generelt for ulykkesstatistikken 
I lighed med tidligere år er følgende kriterier afgørende for, hvornår et registreret uheld medtages 
som en ulykke: 
 

• Hændelser som har medført personskade som følge af forgiftning, forbrænding eller 
eksplosion. 

• Hændelser som har medført skade på bygninger eller omgivelser efter brand eller 
eksplosion. 

• Ved hændelser, som har medført skade på gasinstallationer eller gasforbrugende udstyr, 
beror det på et skøn, om hændelsen registreres som en ulykke.  
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Figur 1. Antal gasulykker i perioden 1998-2008. 
 
2008 – året med samme antal gasulykker 
Studerer man ulykkesstatistikken for 2008 nærmere, opdager man, at antallet af brande generelt set 
er mere end halveret i forhold til 2007. Desværre er der dog i samme periode sket en fordobling af 
antallet af kulilteulykker, ligesom antallet af eksplosioner er steget en anelse. Når man ser på 
udviklingen inden for de seneste fire år, viser statistikken, at hovedsynderen er eksplosioner, stærkt 
forfulgt af brande. Statistikken viser også, at kulilteulykker forsat sker ca. halvt så mange gange 



 

som de andre typer af ulykker. Så selv om der fra 2007 til 2008 er sket en fordobling af antallet af 
kulilteulykker, er disse hændelser samlet set forsat de færreste. 
 
Ulykker fordelt på de enkelte gastyper: 
 

Antal ulykker pr. 100.000 forbrugere
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Figur 2. Antal ulykker pr. 100.000 forbrugere i perioden 1998-2008. 
 
 

  
Biogas 

 
Bygas 

 
Naturgas 

 
F-gas 

 
Lightergas 

 
I alt 

 
Brand 0 0 0 2 2 4 

Eksplosion 0 1 5 4 0 10 
Forgiftning 0 0 8 0 0 8 

I alt 0 1 13 6 2 22 
Tabel 1. Hændelser i 2008, fordelt på gastyper. 

 
Biogas 
Der har i 2008, for tredje år i træk, ikke været registreret nogen hændelser på biogasområdet, og det 
er forsat den gastype, der genererer færrest ulykker.  
 
Lightergas 
Inden for de seneste fire år har der været otte hændelser på lightergasområdet. I 2008 har der været 
to brande, men ingen eksplosioner eller ulykker i forbindelse med forkert anvendelse af lightergas. 
 
 
 



 

Bygas 
Den positive udvikling efter Bygas2 projektet fortsætter, og det markante fald i antallet af ulykker, 
der skete i 2007, blev fastholdt i 2008. Ud af de 14 hændelser, der har været inden for de seneste 
fire år på området, er der i 2007 og i 2008 kun sket én hændelse pr. år. 
 
Flaskegas 
I den tungere ende af skalaen ligger flaskegassen med sine 34 hændelser over de seneste fire år. 
Men 2008 blev dog alligevel et pænt år, da antallet af ulykker næsten blev halveret i forhold til 
2007. Dette skyldes specielt nedgangen i antallet af brande. Antallet af eksplosioner ligger meget 
stabilt på fire hændelser om året gennem de seneste fire år. I 2008 blev det udover eksplosionerne til 
et par brande. Men når man husker på, at flaskegassen er en af de gastyper, der har flest forbrugere i 
Danmark så har 2008 heldigvis været et flot år med relativt få ulykker. Sikkerhedsstyrelsen arbejder 
naturligvis for, at den positive udvikling kan fastholdes. 
 
Naturgas 
Naturgasområdet er med sine 40 hændelser over de seneste fire år, det område, hvor der sker flest 
ulykker. Dog ligger niveauet nogenlunde stabilt, og der har kun været en mindre stigning i forhold 
til 2007. Antallet af brande er helt i bund, mens der har været en stor stigning i antallet af 
kulilteulykker samt en mindre stigning af eksplosioner. Det er dog vigtigt at huske på, at 
naturgassen er en af de gastyper, der har flest forbrugere i Danmark, men det er bekymrende, at 
antallet af ulykker er steget til det højeste niveau over de seneste ti år. Sikkerhedsstyrelsen 
analyserer derfor i 2009 naturgasområdet nærmere, og vil arbejde målrettet for at standse den 
negative udvikling. 


