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Förord 
Rapporten Riskanalys av Gävle rangerbangårds verksamhet utgör mitt examensarbete på 

brandingenjörsprogrammet vid Luleå Tekniska Universitet. Arbetet har utförts på uppdrag av 

Trafikverket under hösten 2012 och omfattar 15 högskolepoäng. Rapporten innefattar en analys 

av de händelser förenade med verksamheten vid Gävle rangerbangård som utgör en risk för 

allvarliga skador på människor. Miljöskador har ej inkluderats i analysen. Genom en separat 

miljöriskanalys upprättad av Geoveta AB kommer verksamheten att bli uppmärksammad om de 

risker för miljön som finns i och med rangerbangårdens verksamhet. 

 

Jag vill särskilt tacka Andreas Pollack, projektledare på Trafikverket, för möjligheten att göra 

detta arbete och för bra handledning. Jag vill även tacka Hans Karström på Green Cargo samt 

Ingvar Larsson och Jonny Morin på Trafikverket för all hjälp som jag fått av er.  

 

Lena Goldkuhl, min handledare på Luleå Tekniska Universitet, ska också ha ett stort tack för 

värdefulla kommentarer om rapportens utformning och innehåll.  

 

Slutligen vill jag tacka min opponent, Johannes Nordberg. 

____________ 

 

Jennie Lövgren Forslund 

Sandviken, mars 2013  
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Sammanfattning 
Syftet med denna rapport var att genomföra en riskanalys av Gävle rangerbangårds verksamhet, 

avgränsat till händelser som kan orsaka allvarliga skador på människor. Händelsernas risk har 

värderats för personalen på rangerbangården samt tredjeman i rangerbangårdens omgivning.  

 

Gävle rangerbangård är klassad som en farlig verksamhet enligt Lagen (SFS 2003:778) om 

skydd mot olyckor, LSO, på grund av den farligt godshantering som sker på området. På 

rangerbangården inkommer och avgår tågsätt och godsvagnar rangeras, vilket innebär att 

vagnarna omkopplas och sorteras. Av samtliga vagnar som hanteras på Gävle rangerbangård 

innehåller cirka åtta procent farligt gods. Den ämnesklass som är mest frekvent på 

rangerbangården är brandfarlig vätska, som utgör nästan 80 procent av det farliga godset. Övriga 

klasser som hanteras på rangerbangården och som behandlas i denna rapport är brännbara gaser, 

giftiga gaser och oxiderande ämnen. Ansvariga för farliga verksamheter är skyldiga enligt LSO 

att upprätta en riskanalys för olyckor som kan orsaka allvarliga skador på människa och miljö 

och analysen ska uppdateras vart femte år. 

 

Rapporten innehåller en analys av ett antal händelser identifierade genom en What-if analys som 

genomförts tillsammans med sakkunnig personal. I rapporten har risken bedömts utifrån en 

sammanvägning av händelsernas frekvens och konsekvens. Händelsernas frekvens har beräknats 

med stöd av olycksstatistik från Trafikverket och värden från litteratur. Bedömningen av 

konsekvenserna vid antändning av brandfarlig vätska har gjorts efter beräkningar av infallande 

strålning. Som grund för bedömningen av konsekvenserna av ett utsläpp av giftig gas har 

simuleringar utförts i programmet Spridning Luft. För de resterande händelserna har det gjorts 

bedömningar utifrån resultat i andra riskanalyser och den litteratur som studerats. Risken har 

sedan värderats, för tredjeman i ett F/N-diagram med rekommenderade kriterier framtaget av 

SRV (nuvarande MSB) och för personal utifrån en riskmatris med riskkriterier framtagna av 

Kemikontoret.  

 

Analysen visar att kollision och urspårning utgör en hög risk för personalen och att spårspring 

(dvs. olovligen vistas i spårområdet) utgör en hög risk för tredjeman, utifrån riskkriterier från 

SRV och Kemikontoret. Det har även identifierats ett flertal händelser som utgör en medelhög 

risk för personalen och tredjeman samt bristande rutiner i bland annat Trafikverkets 

riskhanteringsprocess.  

 

Baserat på riskanalysen föreslås ett antal rekommenderade åtgärder för att sänka risknivån på 

rangerbangården. Bland rekommenderade åtgärder kan nämnas att tillträdesskyddet bör 

förbättras, att placeringen av den kolonilott som är placerad i närheten av rangerbangården bör 

ses över samt att signalsystemet vid en växel på området bör utvecklas. Utifrån analysen dras 

slutsatsen att konsekvenserna för människor vid en kollision eller urspårning på rangerbangården 

blivit mindre allvarliga än vad som beskrivits i den litteratur som studerats. Om rekommenderade 

åtgärder genomförs och risknivån sänks på anläggningen anses Gävle rangerbangårds 

verksamhet utgöra en acceptabel risk, för personal och tredjeman. 
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Abstract 
The purpose of this report was to conduct a risk analysis of the confined accidents that can cause 

serious damage to people on the marshalling yard in Gävle. The risks are assessed for the staff at 

the marshalling yard and the population in the marshalling yards environment.  

 

The marshalling yard in Gävle is classified as a hazardous activity according to the Law (SFS 

2003:778) of protection against accidents, because of the handling of hazardous substances in the 

area. On the marshalling yard train arrives and departs and wagons is shunted, which means that 

they are sorted. Eight percent of the wagons handled on the marshalling yard contains hazardous 

substances. The most frequent substance is flammable liquid which represents almost 80 percent 

of the hazardous substances. Other frequent substances on the marshalling yard included in this 

analysis are flammable gas, toxic gas and oxidizing substances. Managers on a hazardous 

activity are required to make a risk analysis of accidents that can cause serious damage to people 

and environment. The analysis needs to be updated every five years. 

 

The report conducts on an analysis of a number of incidents identified though a What-if analysis 

with help from expert staff. The risk is based on an appraisal of the incidents frequency and 

consequence. The calculation of the incidents frequency is based on statistics of accidents from 

Trafikverket and values from literature. The estimate of the consequences of ignition of 

flammable liquid is made after calculations of incident radiation. Simulations in a computer 

program have been the basis to estimate the consequences of a release of toxic gas. For the 

remaining incidents estimates have been made based on results from previous risk analyses and 

the literature study. The risk has then been evaluated, for the population in the environment 

based on an F/N chart with recommended criteria developed by SRV and for the staff based on a 

risk matrix developed by Kemikontoret.  

 

The analysis shows that unauthorized persons in the railroad on the marshalling yard are an 

unacceptably high risk and collision and derailment an unacceptably high risk to staff based on 

the selected risk criteria. Risks that is medium high to staff and populations in the environment 

and inadequate procedures in Trafikverket´s risk management process is also identified in the 

analysis. 

 

To decrease the risks in the marshalling yard a number of actions have been developed as a 

recommendation. Some of the recommended actions are that the perimeter protection around the 

marshalling yard should be improved, a review of the possibility to change the placement of the 

allotment is made and the signaling to one turnout are developed. The analysis shows that 

consequences of a collision or derailment on the marshalling yard in Gävle are lower than what 

has been described in the literature study. If the recommended actions are implemented and the 

risk is reduced is it considered that the marshalling yard in Gävle constitutes an acceptable level 

of risk.  
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1 Inledning 
En farlig verksamhet är enligt 2 kap 4§ Lagen (SFS 2003:778) om skydd mot olyckor, LSO, en 

verksamhet som innebär fara för att en olycka ska orsaka allvarliga skador på människa och 

miljö. Det finns flera olika typer av anläggningar som kan klassas som farlig verksamhet, 

exempelvis anläggningar som hanterar stora mängder farligt gods. Enligt 2 kap 3§ Förordning 

(SFS 2003:789) om skydd mot olyckor är det länsstyrelsen som beslutar om vilka anläggningar 

som ska klassas som farligt verksamhet. Dessa verksamheter omfattas av kraven i LSO som 

bland annat innebär att den som utövar farlig verksamhet är skyldig att upprätta en riskanalys 

med avseende på händelser som kan orsaka allvarliga skador på människor och miljö.  

 

Enligt en kartering gjord av Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB, 

transporterades det på järnvägar i Sverige under september månad år 2006 över 200 000 ton 

farligt gods (MSB, 2009). En stor mängd av det farliga godset som transporteras passerar och 

hanteras på någon av de 13 rangerbangårdar som finns på det svenska järnvägsnätet. Åtta av de 

13 rangerbangårdarna hanterar en sådan stor mängd farligt gods att de är klassade som farlig 

verksamhet enligt LSO (Trafikverket, 2011). På rangerbangårdar inkommer och avgår tåg och 

det sker rangering, vilket innebär förflyttning av järnvägsvagnar mellan olika spår eller sträckor 

på samma spår samt sammansättning av vagnar (ibid.).  

 

Länsstyrelsen i Gävleborgs län har klassat Gävle rangerbangård som en farlig verksamhet på 

grund av farligt godshanteringen som sker på området. Vagnar innehållande farligt gods innebär 

en fara för att händelser som kan ge allvarliga skador på människa och miljö kan inträffa.  

1.1 Syfte och frågeställningar 

Syftet med denna rapport är att utföra en riskanalys av Gävle rangerbangårds verksamhet utifrån 

hanteringen av farligt gods. Riskerna ska analyseras med avseende på allvarliga skador på 

människor och beskriva huruvida riskerna är acceptabla eller om åtgärder måste vidtas. 

 

De frågeställningar som arbetet ska besvara är: 

 Vilka är de största riskerna för skador på människor i och med verksamheten på Gävle 

rangerbangård? 

 Kan de identifierade riskerna accepteras eller krävs riskreducerande åtgärder? 
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1.2 Avgränsningar 

Rapporten behandlar endast Gävle rangerbangård och omfattar det spårområde som visas inom 

röd markering i Figur 1. Det är området inom den röda markering som Trafikverket är skyldiga 

att upprätta en riskanalys, enligt LSO. Analysen behandlar endast risker för allvarliga skador på 

människor, som värderas separat för personal och tredjeman.   

 

 
Figur 1. Området innanför röd markering utgör rapportens analysområde 

Det som i rapporten nämns omgivning är det område inom en kilometers radie från 

rangerbangården i Figur 1. En kilometers radie har bedömts vara det område som drabbas i ett 

första skede vid en allvarlig händelse på rangerbangården och är därför det område som har 

beaktats. Områden utanför angivet område har ej beaktats i riskanalysen. 
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2 Teori om riskanalys 
I detta kapitel kommer insamlad teori om riskanalysmetoder, farligt gods, risker med farligt gods 

och rangerbangårdar presenteras.  

 

Det finns ett flertal olika teorier och modeller för att genomföra en riskanalys (jfr. WSP(2011); 

Nystedt (200); SRV (2001); SRV (2003)). Metoderna har många likheter i struktur och innehåll 

men skillnader i tillvägagångssätt och definitioner på olika riskbegrepp. Denna rapport har utgått 

från Handbok för riskanalys utgiven av Statens Räddningsverk, SRV, år 2003 på grund av att 

den innehåller modeller anpassade för analyser av järnvägsolyckor.  

 

En riskanalys kan enligt SRV (1998) definieras som en systematisk identifiering av händelser 

som kan leda till oönskade konsekvenser på en anläggning eller i ett tekniskt system samt en 

värdering av händelsernas konsekvens och sannolikhet. Vilka händelser som analyseras beror på 

ur vilket perspektiv risker ska belysas (SRV, 2003), vilket i denna rapport kommer vara 

händelser som kan leda till skada på eller förlust av människa. Enligt SRV (2003) är en 

riskanalys en del av riskhanteringsprocessen, vilket kan beskrivas utifrån momenten i Figur 2. 

SRV (2003) anger även att en förutsättning för en framgångsrik riskhanteringsprocess att det 

efter genomförd riskanalys följer en genomförandefas för riskreducerande åtgärder, uppföljning 

och återkoppling av erfarenheter.  

 
Figur 2. Riskhanteringsprocessen (SRV, 2003, s. 54) 

Det finns flera metoder för att genomföra delarna i en riskanalys och de är lämpade för olika 

typer av anläggningar samt tillgänglig mängd resurser och tid (SRV, 2003). Med metod menas i 

det här sammanhanget det som innefattas i vilken information som samlas in, på vilket sätt som 

informationen samlas in och hur den behandlas. 

 

SRV:s allmänna råd och kommentarer om skyldigheter vid farlig verksamhet (SRVFS 2004:8) 

beskriver hur en riskanalys bör struktureras för anläggningar klassade som farlig verksamhet 

enligt LSO. Enligt SRVFS 2004:8 bör riskanalysen uppdateras vart femte år eller tidigare om 

särskilda skäl finns. I SRVFS 2004:8 anges också att riskanalysen bör användas vid prioritering 

av åtgärder samt som beslutsunderlag vid bedömning om den kommunala räddningstjänstens 

beredskap är tillräcklig eller om verksamheten måste komplettera med egen beredskap. Enligt 



4 

SRVFS 2004:8 ska riskanalysen, förutom en analys av de olyckor som kan orsakas av 

verksamheten, även beakta händelser som kan inträffa i anslutning till analysobjektet. 

 

Riskanalysen ska innehålla en motivering vid valet av analysmetod, en granskning av rapporten 

av någon annan än rapportskrivaren samt en beskrivning av osäkerheter. Enligt SRVFS 2004:8 

kan riskanalysen struktureras utifrån denna lista: 

 

 beskrivning av analysens syfte, mål och avgränsningar 

 beskrivning av anläggningen samt anläggningens omgivning  

 identifiering av de olyckor som kan orsakas av verksamheten  

 beskrivning av händelser som kan leda till olyckor 

 beräkning eller annan beskrivning av sannolikheten för identifierade olyckor  

 beräkning eller annan beskrivning av konsekvensen av identifierade olyckor  

 beräkning eller annan beskrivning av risken för identifierade olyckor 

 slutsatser 

 

Nedan följer en beskrivning av hur riskanalysens olika delar enligt SRVFS 2004:8 kan 

genomföras. 

2.1 Beskrivning av analysens syfte, mål och avgränsningar 

I en riskanalys är det viktigt med tydliga mål för att arbetet ska vara effektivt (SRV, 2001). I 

inledningen av arbetet med en riskanalys är det viktigt att klargöra syftet eftersom att det är 

utifrån syftet och de uppsatta målen som arbetet avgränsas (ibid.). Avgränsningarna varierar med 

vilken verksamhet som beaktas, exempelvis kan avgränsningarna ske inom geografisk 

utbredning, vilka risker som ska beaktas, tidsgränser och detaljeringsnivå (ibid.). 

2.2 Beskrivning av analysobjekt  

En förutsättning för att kunna utföra en riskanalys är god kännedom om analysobjektet (SRV, 

2003). Det är viktigt att information om anläggningens utformning och verksamhet inhämtas 

vilken kan genomföras genom platsbesök och intervjuer.  

 

Analysobjektet i denna studie är en rangerbangård. En beskrivning av rangerbangårdar och dess 

verksamhet finns nedan. 

2.2.1 Rangerbangård 

En rangerbangård är ett spårområde där det inkommer och avgår tågsätt och där det sker 

rangering av vagnar (Nationalencyklopedin, 2013). Rangering är en typ av växling och innebär 

förflyttning och sortering av järnvägsvagnar (Nationalencyklopedin, 2013). För att klassas som 

en rangerbangård ska det finnas en växlingsvall, växelautomatik, utdragspår samt infarts-, 

ranger- och utfartsgrupp (Trafikverket, 2011). Figur 3 visar ett exempel på en rangerbangård 

med de olika områdena utmärkta. Växlingsvallen är ett område med höjdskillnad, när vagnar 

växlas över detta område kallas det rangeras över vall (ibid.).   
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Figur 3. Exempel på uppbyggnad av en rangerbangård (Trafikverket, 2011, s. 11) 

Inkommande tåg som ska rangeras dirigeras till spåren på infartsgruppen, där förbereds vagnarna 

för rangering (Trafikverket, 2011). Förberedelserna innebär bland annat att tågvagnarna 

kontrolleras, loket kopplas bort, vagnkopplet lossas och bromssystemet töms på luft (ibid.). 

Vagnar som ska rangeras över vall trycks med hjälp av ett rangerlok till utdragsspåret (ibid.). 

Utdragsspåret möjliggör flyttning av vagnar mellan olika spår på infartsgruppen och till 

växlingsvallen utan att intilliggande tågspår berörs (ibid.). Vagnarna trycks sedan från 

utdragsspåret mot växlingsvallen med hjälp av ett rangerlok (ibid.). Innan rangerloket når 

växlingsvallens krön kopplas vagnarna isär (ibid.). Från krönet på växlingsvallen och ned till 

rangergruppen, det område som kallas fördelningszon i Figur 3, finns riktningsspår. När 

riktningsspåren lagts i rätt läge med hjälp av växlar trycks vagnarna, enskilt eller i grupp, över 

krönet på växlingsvallen (ibid.). Växlingsvallens höjdskillnad medför att vagnarna rullar av egen 

tyngd i riktningsspåren ner till avsett spår på rangergruppen (ibid.). I spåren finns spiralbromsar 

som reglerar vagnarnas hastighet (ibid.), se Figur 4. Spiralbromsen börjar rotera vid påfart vilket 

ger en bromsande effekt. Innan växlingsvallen övergår till rangergruppen är bromsarna tätare 

placerade och marken planar ut, se exempel i Figur 4. En arbetsledare på Green Cargo, Hans 

Karström (personlig kommunikation, 15 oktober 2012) förklarar att vagnarnas hastighet minskas 

i området där bromsarna är tätt placerad, från cirka 5 m/s på växlingsvallen till maximalt 1,5 m/s 

då de rullar in på rangergruppen. Rangergruppen och utfartsgruppen är på vissa rangerbangårdar 

kombinerade som i exemplet i Figur 3. På utfartsgruppen kopplas vagnar ihop till nya tågsätt 

som kontrolleras och förbereds för avgång (Trafikverket, 2011). En säkerhetsåtgärd som kan 

vidtas för att säkra att inte vagnarna rullar för långt är att placera bromsskor eller bromsslädar på 

rälsen (Karström, 2012). Figur 5 visas exempel på en bromssko och en bromssläde. Om en 

händelse inträffar och ett lok med en hastighet på tio km/h åker på en bromssläde stannar det 

efter cirka en meter och lok med vagnar stannar efter ett par meter (ibid.). 



6 

 
Figur 4. Till vänster: En spiralbroms Till höger: Inbromsningssträcka med spiralbromsar 

 

Figur 5. Till vänster: En bromssko placerad på spår Till höger: En bromssläde placerad på spår 

De rangerbangårdar som är klassade som farlig verksamhet enligt LSO är skyldiga att följa de 

krav som ställs i lagen samt tillhörande föreskrifter. Rangeringsverksamhet är även klassat som 

transport av farligt gods och måste följa Lagen (SFS 2006:263) om transport av farligt gods. 

Enligt SFS 2006:263 är den som transporterar farligt gods eller lämnar det till någon annan för 

transport skyldig att förebygga, hindra och begränsa att godset orsakar skador på liv, hälsa, miljö 

eller egendom. MSB:s föreskrifter om transport av farligt gods på järnväg, benämns RID-S, 

reglerar både nationella och internationella transporter av farligt gods på järnväg. RID är 

reglementet för internationell trafik och – S innebär att det är den svenska versionen. 

Föreskriften reglerar bland annat utformning av fordon och förpackningar, tillåten transporterad 

mängd och märkning av järnvägsvagnar. RID-S anger att det vid hanteringen av vagnar 

markerade med etikettnummer 13 eller 15, Figur 6, måste vidtas vissa försiktighetsåtgärder. Det 

anges även i RID-S att rangerbangårdar ska vara ordentligt skyddade, väl belysta och ej 

tillgängliga för allmänheten. Det är enligt RID-S infrastrukturförvaltaren som ansvarar för 

vagnarna när som helst under transporten, vilket även omfattar rangerbangårdar. 
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Figur 6. Regler för hantering av vagnar med etikettnummer 13 och 15 (RID-S, s.755) 

2.3 Beskrivning av analysobjektets omgivning 

För att kunna avgöra hur analysobjektet påverkar och påverkas av sin omgivning är det viktigt att 

göra en inventering av det angränsade området. Vid inventering kartläggs riskobjekt och 

skyddsobjekt i anläggningens omgivning (SRV, 2003). Med riskobjekt menas sådant som kan 

innehålla riskkällor som kan medföra olyckor och skyddsobjekt sådant som innehåller ett särskilt 

skyddsvärde (SRV, 1989). Särskilt skyddsvärde kan vara exempelvis viktig egendom, värdefull 

miljö eller hög persontäthet (SRV, 2003).  

2.4 Riskidentifiering 

När information om analysobjektet och dess omgivning samlats in och riskanalysens mål, syfte 

och avgränsningar är bestämda kan en riskidentifiering utföras på analysobjektet. I en 

riskidentifiering undersöks anläggningen för att kartlägga händelser som kan leda till negativa 

konsekvenser. En riskidentifiering är ett väldigt viktigt moment i en riskanalys eftersom det är då 

det bestäms vilka risker som ska analyseras, vilket kommer utgöra analysens innehåll (SRV, 

2003). 

 

Ett sätt att genomföra en riskidentifiering är genom en What-if analys (Nilsson, 2003). En What-

if analys innebär att anläggningen granskas av en analysgrupp med syftet att identifiera möjliga 

riskkällor och skadehändelser (SRV, 2003). Orsaker till skadehändelser identifieras och en 

översiktlig bedömning av sannolikhet och konsekvens görs (ibid.). En What-if analys är ett 

exempel på en kvalitativ metod vilket innebär att den oftast bygger på uppskattningar och 

bedömningar (Nilsson, 2003). I kvalitativa metoder är oftast sannolikhet och konsekvens 

beskrivna i ord och resultatet leder till ett urval som kan analyseras djupare genom kvantitativa 

metoder (ibid.). 
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2.4.1 Risker med farligt gods 

Farligt gods är ämnen eller föremål som i samband med transport kan orsaka skador på 

människor, djur, miljö eller egendom på grund av sina kemiska eller fysiska egenskaper (MSB, 

2011). Det är MSB som beslutar om vilka ämnen eller föremål som ska klassas som farligt gods 

enligt SFS 2006:263 och även vilken klass det tillhör. Beroende på ämnets farliga egenskaper 

klassas det farliga godset in i någon av de nio olika klasserna enligt Tabell 1. Vissa ämnen kan 

hänföras till flera klasser men är då klassad utifrån den primära faran (ibid.). 

 
Tabell 1. Klassificering av farligt gods (MSB, 2011, s. 28) 

Klass Farligt gods 

1 Explosiva ämnen och föremål 

2 Gaser 

2.1 Brandfarliga gaser 

2.2 Icke brandfarliga gaser 

2.3 Giftiga gaser 

3 Brandfarliga vätskor 

4.1 Brandfarliga fasta ämnen, självreaktiva ämnen och 

fasta okänsliggjorda explosivämnen 

4.2 Självantändande ämnen 

4.3 Ämnen som utvecklar brandfarlig gas vid kontakt med 

vatten 

5.1 Oxiderande ämnen 

5.2 Organiska peroxider 

6.1 Giftiga ämnen 

6.2 Smittförande ämnen 

7 Radioaktiva ämnen 

8 Frätande ämnen 

9 Övriga farliga ämnen och föremål 

 

Utsläpp av farligt gods ger olika toxikologiska effekter beroende på ämnets eller föremålets 

egenskaper men även exponeringsväg och exponeringstid påverkar vilka skador som människor 

kommer att drabbas av (SRV, 1998b). Med exponeringsväg menas det sätt som en människa 

kommer i kontakt med ämnet, kan ske genom inhalation, hud, ögon eller intag oralt (ibid.). 

Exponeringstiden är den tid en människa utsätts för ämnet, vid inhalation är det den tid som 

inandning av ämnet sker och via hud eller ögon är det den tid som ämnet är i direktkontakt med 

kroppsdelarna (ibid.). Toxikologiska effekter redovisas ofta som en funktion av dos eller 

koncentration (SRV, 2003). Dos uttrycks ofta i mg/kg och koncentration i ppm eller mg/l vatten 

eller luft (ibid.). 

 

Nedan följer en beskrivning av de risker förenade med de ämnesklasser som är mest 

förekommande på Gävle rangerbangård och de som omfattas av denna analys.   
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2.4.1.1 Risker vid utsläpp av en trycksatt gas 

Gaser som transporteras under tryck är komprimerade vilket innebär att de har omvandlats till 

vätskeform (SRV, 1998b). Gaserna expanderar kraftigt från vätske- till gasfas vid ett utsläpp och 

om vätskan inuti en tank upphettas kan det ge upphov till ett kraftigt övertryck i tanken (ibid.). 

Ett läckage av en trycksatt gas kan orsaka både ett momentant och kontinuerligt utsläpp (ibid.). 

Momentant utsläpp kan uppstå om en väldigt stor skada sker och tankens totala innehåll läcker ut 

samtidigt (ibid.). Vid kontinuerligt utsläpp strömmar innehållet ut genom en mindre skada på 

tanken till dess att trycket i tanken sjunkit till atmosfäriskt tryck (ibid.). 

 

Ett exempel på ett ämne tillhörande klass 2.3 Giftig gas är svaveldioxid. Svaveldioxid kan redan 

vid låga koncentrationer ge allvarliga förgiftnings- och frätskador och symptomen kan även vara 

fördröjda (SRV, 1998b). En koncentration av 100 ppm svaveldioxid kan efter en kort tids 

exponering ge kramp i andningsorganen vilket kan orsaka lungödem och dödsfall (ibid.). 

Svaveldioxid är inte en brännbar gas (Nationalencyklopedin, 2012) men en sluten behållare som 

utsätts för upphettning kan explodera på grund av övertryck. 

 

Ett exempel på ett ämne tillhörande klass 2.1 Brandfarlig gas är gasol. Gasol består av propan, 

butan eller en blandning av dessa och har högre densitet än luft (Preem, 2012). Enligt 

information från RIB, integrerat verksamhetsstöd för samhällsskydd och beredskap, är gasol inte 

giftigt men kan tränga undan luftens syre vilket innebär att det i dåligt ventilerade utrymmen 

finns risk för syrebrist. Gasol är extremt brandfarligt och bildar explosiva blandningar med 

oxidationsmedel (Preem, 2012). Om gasolen antänds avges värmestrålning som kan ge allvarliga 

brännskador och orsaka dödfall (ibid.). Beroende på hur och när ett läckage av en gasol antänds 

kan tre scenarier uppstå (SRV, 1998b). De olika scenarierna är jetflamma, gasmolnsexplosion 

och BLEVE (Boiling Liquid Expanding Vapor) (ibid.). En omedelbar antändning av en gasol 

under tryck från en tank kan ge en jetflamma och om antändning sker efter det att gasen hunnit 

sprida sig och inte längre är under tryck kan en gasmolnsexplosion ske (ibid.). Om en tank 

innehållande gasol utan fungerande säkerhetsventil utsätts för upphettning under en längre tid 

finns risk för BLEVE, vilket innebär att gasoltanken sprängs (ibid.).  

 

Sannolikheten för att de olika följdhändelserna vid antändning visas i Tabell 2 och 3.  

 
Tabell 2. Sannolikheten för jetflamma och gasmolnsexplosion vid utsläpp av brännbar gas från tank (Grant, 

1993, s. 33) 

Typ av utsläpp Följdhändelse Sannolikhet 

Litet utsläpp från tank 

 

Jetflamma 0,1 

Gasmolnsexplosion 0,0 

Ingen antändning 0,9 

Stort utsläpp från tank 

 

Jetflamma 0,2 

Gasmolnsexplosion 0,5 

Ingen antändning 0,3 
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Tabell 3. Sannolikhet för BLEVE efter upphettning av gasoltank (Lamnevik & Palme, 1998) 

Händelse Följdhändelse Sannolikhet 

Upphettning av tank BLEVE 0,01 

 

Värmestrålningen vid en jetflamma, gasmolnsexplosion och BLEVE kan ge effekter på ett stort 

område utanför olycksplatsen (SRV, 1998b). Även övertrycket som skapas av en explosionen 

kan ge direkta och indirekta skador (ibid.). Trumhinnan är den kroppsdel som är mest känslig för 

tryckökning och permanenta hörselskador kan uppkomma vid 35 kPa (ibid.). Då det infallande 

trycket uppgår till 70 kPa kan lungskador uppkomma och ett tryck på 180 kPa kan ge dödliga 

skador (ibid.). Andelen som drabbas av dödliga skador ökar med det infallande trycket och 

förhållandet redovisas i Tabell 4. De indirekta skadorna som kan uppkomma kan orsakas av 

föremål som slungas mot människor, att människor slungas iväg av explosionerna och 

kollapsade byggnader (ibid.).  

 
Tabell 4. Andel som drabbas av dödliga skador vid olika infallande tryck (SRV, 1998b, s. 293) 

Andel dödliga skador Infallande tryck [kPa] 

Gräns för dödliga skador (1 % döda)   180 

10 % döda 210 

50 % döda 260 

90 % döda 300 

99 % döda 350 

 

Skadeområdet vid en explosion av brännbar gas kan uppskattas med hjälp av handberäkningar 

som bygger på spridningsområde, flammans turbulens, energiinnehåll och explosionsstyrka 

(SRV, 1998b). Beräkningar kan även genomföras med hjälp av simuleringar i datorprogram 

(ibid.). I en riskanalys för rangerbangården i Sävenäs (Brandskyddslaget, 2010) görs beräkningar 

på skadeområde för följdhändelserna från en järnvägsvagn innehållande gasol i programmet 

Gasol. Resultatet från Gasol av Brandskyddslaget (2010) visas i Tabell 5 och anger det avstånd 

från händelsen som personer antas få sådana allvarliga brännskador att det finns stor sannolikhet 

att de kan omkomma. 

 
Tabell 5. Skadeområde för jetflamma, gasmolnsexplosion och BLEVE (Brandskyddslaget, 2010, s. 7) 

Typ av utsläpp Följdhändelse Skadeområde [m] 

Litet utsläpp  Jetflamma 4,8x6  

Litet utsläpp  Gasmolnsexplosion 5x0  

Stort utsläpp Jetflamma 44x48  

Stort utsläpp Gasmolnsexplosion 146x 165  

Stort utsläpp BLEVE Radie 266  
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2.4.1.2 Risker vid utsläpp av en brännbar vätska 

Brandfarliga vätskor har en flampunkt under eller lika med 100 °C, vilket innebär att vid de 

temperaturerna avges ångor som går att antända (MSB, 2011). Brandfarlig vätska delas in i fyra 

underklasser (ibid.), se Tabell 6. 

 
Tabell 6. Klassificering av brandfarliga vätskor (MSB, 2011, s. 3) 

Klass Förklaring Flampunkt [°C] Exempel på vätskor 

1 Extremt brandfarligt 0-21 Bensin 

2a Mycket brandfarligt 21-30 Xylen 

2b Brandfarligt 30-55 Fotogen 

3 Brandfarligt 55-100 Diesel 

 

En brännbar vätska som läcker och antänds bildar en pölbrand, den värmestrålning som avges är 

beroende av brandens storlek och intensitet (SRV, 2003). SRV (2003) anger även att 

sannolikheten för antändning är beroende av utsläppets storlek, Tabell 7 visar sannolikheten för 

antändning av litet och stort utsläpp av brandfarlig vätska. Det anges även i SRV (2003) att 

sannolikheten för antändning kan vara högre om vätskan absorberats i organiskt material.  

 
Tabell 7. Sannolikhet för antändning av utsläpp av brandfarlig vätska (SRV, 2003, s. 101) 

Utsläppets storlek Sannolikhet för antändning 

Litet (1 kg/s) 0,03 

Stort (1-50 kg/s) 0,01 

 

SRV (2003) skriver att de skador som uppstår på människor vid bränder främst beror på 

exponering av strålning samt inandning av brandrök. Exponering av strålning ger upphov till 

brännskador på huden, vilka kan delas in i första, andra och tredje gradens brännskador (SRV, 

1998b). Första gradens brännskador kännetecknas av en rodnad av huden, andra gradens av röd 

hud och blåsor och vid tredje graden blir huden torr och får en vit, gul eller svart färg (ibid.). Vid 

andra och tredje gradens brännskador finns sannolikhet för dödliga skador (ibid.). Hur allvarliga 

skador som uppkommer hos människor vid olika strålningsnivåer redovisas i Tabell 8. De skador 

som uppkommer vid inandning av brandrök är svårare att uppskatta då det är komplicerat att veta 

vilka produkter som bildas i samband med branden (SRV, 2003).  

 
Tabell 8. Riktvärden för värmestrålning och dess effekt på människor (SRV, 2003, s. 104) 

Strålningsnivå 

[kW/m
2
] 

Skada på person 

4 Smärta efter 20 sekunders exponering 

10-12 Smärta efter under någon sekunds exponering. Efter 20 

sekunders exponering kan brännskador uppstå och viss 

sannolikhet för dödsfall efter längre exponering 

35-40 Stor sannolikhet för dödsfall och allvarliga brännskador 
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2.4.1.3 Risker vid utsläpp av oxiderande ämne 

Ett utsläpp av ämnen ur klass 5.1 Oxiderande ämnen utgör oftast ingen risk för personskador. 

Men Sprängämnesinspektionens föreskrifter (SÄIFS 1999:2) om hantering av väteperoxid anger 

att väteperoxid, som är ett ämne ur klass 5.1, kan verka syreunderstödjande vid en brand vilket 

kan förvärra en händelse. En väteperoxidlösning kan i kontakt med organiskt material innebära 

en risk för självantändning och explosionsartade brandförlopp. Väteperoxid i koncentrationer 

över 90 % kan detonera enligt SÄIFS 1999:2. Enligt SÄIFS 1999:2 kan även lägre 

koncentrationer innebära faror men att koncentrationer under 20 % inte anses utgöra någon risk 

för kraftiga reaktioner. Enligt SÄIFS 1999:2 är sannolikheten för självantändning av väteperoxid 

mycket stor om den kommer i kontakt med organiskt material. På grund av risken för 

självantändning och explosion är det enligt RID-S inte tillåtet att transportera ej stabiliserad 

väteperoxid eller ej stabiliserade vattenlösningar av väteperoxid över en koncentration av 60 % 

väteperoxid på järnväg. 

2.5 Beskrivning av händelser som kan leda till olyckor 

För att avgränsa riskanalysen kan de händelser som identifierats vid riskidentifieringen sorteras 

och endast olyckor som riskanalysen har som syfte att analysera plockas ut. Enligt SRV (2003) 

är de grundläggande händelserna vid järnvägstransport som kan ge upphov till skada på 

människor och miljö plankorsningsolyckor, sabotage, spårspring, brand, händelser med farligt 

gods, urspårning och kollision. Nedan följer en beskrivning av vad som innefattas i dessa 

händelser. 

2.5.1 Urspårning och kollision 

Enligt Fredén (2001) innebär urspårning att ett rälsbundet fordon lämnar rälsen, vilket gäller 

även i de fall då endast ett hjulpar lämnar rälsen. Fredén (2001) skriver även att 80-85 % av 

urspårningarna stannar inom fem meter från spårområdet. Enligt Banverket (2009) kan en vagn 

eller ett vagnsätt vid högre hastigheter hamna längre ifrån rälsen men eftersom att vagnarna sitter 

ihop är det ytterst ovanligt att en vagn hamnar längre än 25 meter från spårområdet. Enligt SRV 

(2003) kan orsakerna till urspårning vara många och några exempel är rälsbrott, solkurva, trasig 

växel, fordonsdel och sabotage.  

 

Kollision i detta sammanhang innebär att ett lok, vagn eller vagnsätt stöter samman med ett annat 

rälsbundet fordon, övrigt fordon, människa eller föremål (SRV, 2003). En kollision mellan två 

tåg på tågspår har minskat kraftigt sedan införandet av automatisk tågkontroll, ATC, och är i 

dagsläget väldigt ovanligt (ibid.). Att kollisioner sker vid växling och rangering är mer sannolikt 

(ibid.). Enligt SRV (2003) är den vanligaste förekommande orsaken till kollision mänskligt 

felhandlande hos förare, personal arbetande i spårområdet och tågledning men kan även bero på 

tekniska fel så som fel på bromsar. En kollision mellan två tåg leder med stor sannolikhet till en 

urspårning men en kollision kan även ske till följd av en urspårning (Banverket, 2009). 

  



13 

2.5.2 Plankorsningsolyckor 

Av de olyckor som kan ske på järnvägsnätet är plankorsningsolyckor de olyckor som sker mest 

frekvent (SRV, 2003) och varje år omkommer människor till följd av händelsen (Trafikverket, 

Din säkerhet vid järnväg, 2012b). En plankorsning är en korsning mellan väg och järnväg i 

samma plan (ibid.) och ett exempel visas i Figur 7. Orsaker till plankorsningsolyckor kan bland 

annat vara trafikanter som passerar området trots att bommar är på väg ner eller upp och tekniska 

fel i varningssystem eller fordon.  

 

 
Figur 7. En plankorsning, väg och järnväg möts i samma plan   

2.5.3 Brand i järnvägsfordon 

En brand kan uppstå i lok, vagn, last eller i föremål i anslutning till spåret till följd av ett flertal 

orsaker (Karström, 2012). Vid bromsning kan gnistor uppstå som kan antända omgivningen, 

dock är sannolikheten att denna händelse ger allvarliga skador på människa eller miljö väldigt 

låg (SRV, 2003). Enligt en studie gjord av Banverket (2006) var frekvensen för brand i 

järnvägsfordon (motorvagn, lok, personvagn och godsvagn) mellan åren 1997 till 2006 mellan 

0,6-1,6 per 10 miljoner tågkilometer och år. Över 60 % av bränderna som studien grundat sig på 

inträffade i motorvagn eller personvagn. Med tågkilometer menas summan av alla tågs 

körsträckor (SJ, 2008) vilket kan beräknas utifrån en beräkningsmetodik framtagen av 

Trafikverket (2012) som visas i Ekvation 1.  

 

                                          (1) 

2.5.4 Spårspring 

En händelse som innebär en hög risk för allvarliga skador hos människor är enligt Trafikverket 

(2012) när obehöriga personer vistas i spårområdet. Enligt Trafikverket (2012) benämns vistelse 

av obehöriga personer i spårområdet som spårspring och aktiviteter som innefattas i ordet 

spårspring är genomfart över spår, sabotage och olaglig närvaro på vagnar eller lok. De som 

arbetar med järnväg har genomfört utbildningar för att på ett säkert sätt vistas i spårområdet, men 

obehöriga är inte i lika hög grad medvetna om de faror som finns i form av elolycka och 

kollision med lok eller med vagn vilka samtliga kan ge allvarliga skador (ibid.). 

2.5.5 Olyckor med farligt gods 

Samtliga ovan beskrivna händelser kan leda till olyckor med farligt gods. Dock innebär det inte 

automatiskt att det skett en farligt gods olycka om vagn innehållande farligt gods är inblandad 
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vid en olycka (Fredén, 2001). För att en händelse på väg eller järnväg ska klassas som farligt 

godsolycka ska farligt gods vara inblandat och ett utsläpp, en brand eller en explosion sker till 

följd av olyckan (Banverket, 2007).  

 

Om ett utsläpp sker eller ej beror på om tanken skadas vilket påverkas av tankens konstruktion 

och omgivningens miljö (SRV, 1998a). Tankens konstruktion kan vara tjockväggig eller 

tunnväggig (SRV, 2003) och vilka ämnen som ska transporteras i respektive konstruktion 

regleras i föreskriften RID-S. Enligt RID-S används tunnväggiga tankar för icke-trycksatta 

ämnen och enligt SRV (1998a) är dessa tankar inte tåliga mot stora externa påkänningar. 

Däremot menar SRV (1998a) att tjockväggiga tankar har en större robusthet och tål externa 

påkänningar och urspårningar utan att skador ska uppstå. Enligt RID-S ska tjockväggiga tankar 

vara utformade för att tåla övertryck och användas till trycksatta ämnen. 

 

Fredén (2001) har tagit fram värden för sannolikheten för skada på tjockväggig och tunnväggig 

tank efter kollision eller urspårning och dessa redovisas i Tabell 9. I en riskanalys av 

Brandskyddslaget (2010) har uppskattningen gjorts att sannolikheten för att en skada på en 

tjockväggig tank är betydligt lägre vid låg hastighet än vid hög, de anser att sannolikheten kan 

minskas med 1/100 för vagnar i 20 km/h respektive 1/1000 vid 14 km/h.  

 
Tabell 9. Sannolikhet för skada på tankkonstruktion efter kollision eller urspårning (Fredén, 2001, s. 16) 

Tankkonstruktion  Skada Sannolikhet  

Tunnväggig Litet hål 0,25  

Stort hål 0,01 

Tjockväggig Litet/stort hål <0, 01 

 

I Sverige har få händelser klassade som farligt godsolyckor inträffat och inga dödsfall har 

orsakats till följd av olyckor med farligt gods på järnväg (Banverket, 2007). När det gäller 

rangerbangårdar har än färre olyckor rapporterats. Tabell 10 visar olyckor där farligt gods varit 

inblandad men inget utsläpp skett samt farligt godsolyckor som inträffat på rangerbangårdar i 

Sverige under en period på tio år. 

  
Tabell 10. Olyckor som inträffat på rangerbangårdar i Sverige 1996 -2006 där farligt gods varit inblandad 

(Banverket, 2007, ss. 12-13) 

 Ort och år Olycka Konsekvens 

Borlänge 1998 Kollision av två godståg 

innehållande farligt 

gods 

En vagn välte, vilket orsakade läckage av 

salpetersyra 

Borlänge 2000  Urspårning av godståg 

innehållande gasol 

Inget utsläpp dock vidtogs säkerhetsåtgärder 

och 600 personer evakuerades 

Sävenäs 2003 Urspårning av godståg 

innehållande farligt 

gods 

Utsläpp av 60 ton lut 
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2.6 Beräkning eller annan beskrivning av sannolikheten för identifierade 

olyckor 

Med en beräkning eller beskrivning av sannolikhet eller frekvens är målet att få en uppskattning 

av hur ofta identifierande händelser kan inträffa (SRV, 2003). Enligt SRV (1998b) är sannolikhet 

ett mått på hur troligt det är att en viss händelse inträffar givet vissa förutsättningar och 

frekvensen är antalet inträffade eller förväntade händelser som kan ske under en viss tidsperiod. 

SRV (2003) skriver att sannolikhet kan bedömas genom olika tillvägagångssätt, genom 

empiriska skattningar, logiska system och expertbedömningar. Tillförlitligheten på 

informationen skiljer sig beroende på hur den bedöms (SRV, 1998b) och bäst kvalitet uppnås 

genom empiriska skattningar (Mattson, 2000). Relationen mellan de olika tillvägagångssätten 

kan presenteras i en skattningstrappa, se Figur 8, där kvaliteten på informationen stiger i relation 

till trappan (ibid.). Att kvaliteten anses bäst vid empirisk skattning är främst för att den grundar 

sig på omfattande observationsmaterial och statistik (ibid.). Sannolikheten vid empirisk skattning 

bestäms oftast med hjälp av den relativa frekvensen (SRV, 1998b), antalet inträffade händelser 

under en given tidsperiod. Med logiska system menas att orsaker som enskilt eller samverkande 

kan leda till en händelse kartläggs (ibid.) och sannolikhetsdata för delhändelser används (SRV, 

2003), exempelvis kan händelsen utsläpp av farligt gods ha delhändelserna kollision och hål på 

tank. Om statistik och observationsmaterial är bristfälligt kan sannolikheten skattas utifrån 

teoretiska bedömningar (SRV, 1998b) där sannolikheten kan klassas utifrån en bestämd skala, 

exempelvis ett till fem (SRV, 2003). 

 
Figur 8. Skattningstrappa (SRV, 2003, s. 23) 

Händelseträdsanalys är ett exempel på en metod som kan användas vid bedömningen av 

sannolikheten eller frekvensen för en händelse (SRV, 2003). En händelseträdsanalys utgår från 

huvudhändelser som genom en logisk struktur mynnar ut i olika sluthändelser (SRV, 1998b). 

Analysmetoden är ett logiskt system och kan beroende på syftet utföras kvalitativ eller 

kvantitativ (Nilsson, 2003). För att användas kvantitativt krävs sannolikheten eller frekvensen för 

samtliga delhändelser och värden kan inhämtas genom statistik för anläggningen, nationell 

statistik och forskningsresultat (SRV, 2003). Beräkningen för sluthändelsens frekvens kan 

utföras enligt Ekvation 2 (CCPSCE, 2001). Genom att multiplicera frekvensen för 

huvudhändelsen,     med sannolikheten för delhändelse,   , erhålls sluthändelsens frekvens,   . 
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                        (2) 

 

Enligt en riskanalys för Sävenäs rangerbangård (Brandskyddslaget, 2010) beror frekvensen för 

olyckor på vilka aktiviteter som utförs och i vilka hastigheter som fordon framförs. Uppskattad 

frekvensen för olyckor vid olika hastigheter på Sävenäs rangerbangård enligt Brandskyddslaget 

(2010) presenteras i Tabell 11. 

 
Tabell 11. Uppskattad frekvens för oönskade händelser på Sävenäs rangerbangård (Brandskyddslaget, 2010, 

s. 5) 

Hastighet 

[km/h] 

Händelser Frekvens olyckor per år 

på rangerbangården 

40 Godståg på väg in mot rangerbangården på tågspår 

kolliderar med vagn/vagnar som vid rangering rullar ut 

från rangergruppen och in på tågspår. 

5 x10
-5 

20 Tåg eller lok i rörelse på rangerbangården kolliderar 

med en rullande vagn eller ett tåg/lok i rörelse. 

0,005 

14 Urspårning i växel in mot rangergruppen eller hårda 

sammanstötning mellan vagnar i rangeringen över vall. 

(Beräknad enbart för vagnar lastade med farligt gods) 

0,05 

2.7 Beräkning eller annan beskrivning av konsekvensen av identifierade 

olyckor  

Vid bedömningen av en händelses konsekvens är målet att kartlägga skadeområdet och 

skadeverkningen (SRV, 2001). Skadeområde är avståndet från olycksplatsen som händelsen 

orsakar allvarliga skador på människor eller miljö och skadeverkning antalet döda eller 

omfattningen av miljöskador till följd av händelsen (ibid.). Bedömningen kan ske genom 

uppskattningar, beräkningar och simuleringar.  

 

Nedan följer en beskrivning av två metoder som kan användas för att göra 

konsekvensbedömningar.  

2.7.1 Spridning Luft 

För att bestämma skadeområdet av utsläpp av giftiga gaser kan beräkningar utföras bland annat i 

programmet Spridning Luft. I programmet kan simuleringar av utsläpp av farligt gods till 

atmosfären utföras och spridningskurvor erhållas (MSB, 2013). Programmet har inbyggda 

beräkningsmodeller för att beräkna bland annat koncentrationer och skadeutfall efter exponering 

av giftiga gaser (ibid.). 

2.7.2 Handberäkningsmodell för att beräkna värmestrålning från pölbrand 

Handberäkningar kan användas för att bedöma konsekvenserna för människa vid exponering av 

värmestrålning (SRV, 2003). Enligt Wickström (2012) kan beräkningar utföras på infallande 

strålning mot en mottagande punkt, se Figur 9. En brand som strålar mot en människa kan liknas 

med förhållandena i Figur 9, där den stålande ytan är pölbranden och den mottagande punkten 

människan.  
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Figur 9. Vinkelfaktorer vid flera areor (A2, A3, A4, A5) som strålar mot en punkt dA1 (Wickström, 2012, s. 87) 

Den infallande strålningen, Q1-(2-5), mot dA1 från A2, A3, A4 och A5 kan beräknas med Ekvation 3 

(Wickström, 2012). 

 

                        
     (3) 

  

        = infallande strålning [kW/m
2
] 

   stefan boltzmans konstant [W/m
2
K

4
] 

   emissionstal 

         vinkelfaktor från sammansatta ytor 

   flammans temperatur [K] 

 

För att beräkna vinkelfaktorn från flera sammansatta ytor kan ytornas vinkelfaktor adderas enligt 

Ekvation 4 (Wickström, 2012).  

 

                            (4) 

 

Genom Ekvation 5 kan värdet av vinkelfaktorn från en yta beräknas (Wickström, 2012).  

 

    
 

  
(

 

√    
      

√    
 

 

√    
      

√    
)   (5) 

 

I Ekvation 5 symboliserar X och Y förhållanden mellan den strålande ytans sidor och avståndet 

till den mottagande punkten och beräknas med Ekvation 6 och 7 (Wickström, 2012).  

 

  
 

 
       (6) 

 

  
 

 
       (7) 

 

där;  

 

a= halva flammas höjd [m] 

b= pölbrandens radie [m] 

c= avstånd mellan pölbrand och människa [m] 
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Genom att utföra beräkningar med ett ökande avstånd mellan brand och människa, se 

förhållanden mellan strålningsmottagare och strålningsgivare i Figur 10, kan ett resultat erhållas 

som visar till vilket avstånd kritiska förhållanden för allvarliga skador på människor uppstår 

(SRV, 1998b). 

 
Figur 10. Förhållanden mellan strålningsgivare, A2, och strålningsmottagare, A1 (Wickström, 2012, s. 86) 

Halva flammas höjd, a, kan beräknas med Ekvation 8 (SRV, 1998b).  

 

  
  

 
      (8) 

 

Där    är flammas höjd och kan beräknas med Ekvation 9 (SRV, 1998b). 

 

        [
  

  √    
]
    

     (9) 

 

dp= pölbrandens diameter [m] 

 
 
  luftens densitet [kg/m

3
] 

b
´
= förbränningshastighet per ytenhet 

 = tyngdaccelerationen [m/s
2
] 

 

Pölbrandens diameter, dp, är beroende av pölbrandens area och kan beräknas med hjälp av 

Ekvation 10 (SRV, 1998b).  

 

   √
  

 
      (10) 

 

där A= pölbrandens area [m
2
] 

 

Pölbrandens radie, b, kan beräknas med Ekvation 11 (SRV, 1998b).  

 

  
  

 
      (11)  
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2.8 Beräkning eller annan beskrivning av risken för identifierade olyckor 

Beroende på om riskanalysen är konsekvens- eller riskbaserad används deterministiska eller 

probabilistiska metoder för riskvärdering. De deterministiska, konsekvensbaserade, metoderna 

utgår ofta från händelser av karaktären ”värsta tänkbara skadehändelse” eller händelser med 

störst omfattning utifrån riskreducerande åtgärder (SRV, 2003). Fördelen med deterministiska 

metoder är att resultatet är enkelt att förstå men nackdelen att sannolikhet och acceptanskriterier 

inte beaktas (ibid.). De probabilistiska, riskbaserade, metoderna utgår från sannolikhet och 

konsekvens för att bestämma en risknivå (ibid.). Metoden innebär att riskerna får en tydlig 

beskrivning men kan kräva omfattande resurser samt att det kan finnas en viss osäkerhet i 

beräkningar och uppskattningar (ibid.). Riskbaserad värdering utgår från de fyra 

grundprinciperna redovisade nedan (ibid.). 

 

 Rimlighetsprincipen 

Risker som med rimliga medel kan undvikas eller minskas ska elimineras. 

 

 Proportionalitetsprincipen 

Den totala risk som en verksamhet medför bör inte vara oproportionerligt stor i 

förhållande till nyttan som verksamheten medför.  

 

 Fördelningsprincipen 
Risker bör vara skäligt fördelade inom samhället i relation till de fördelar som 

verksamheten medför. 

 

 Principen att undvika katastrofer 
Risker bör hellre realiseras i olyckor med begränsad konsekvens, som kan hanteras av 

samhällets tillgängliga räddningsresurser, än i stora katastrofer. 

 

Bedömningen av hur stor risk en händelse utgör varierar utifrån analysens perspektiv och kan 

beslutas med hjälp av riskkriterier (SRV, 1997). Enligt SRVFS 2004:8 ska en riskanalys för 

farlig verksamhet omfatta risken för de arbetande på anläggningen samt de människor som 

befinner sig i anläggningens omgivning.   

  



20 

För att bedöma risken för individer som arbetar på den anläggningen som riskanalysen behandlar 

är en riskmatris en tillämpbar metod (Kemikontoret, 1997). Kemikontoret (1997) har även tagit 

fram en mall för en riskmatris och tillhörande riskkriterier, se Figur 11. Riskmatrisen i Figur 11 

visar frekvens på Y-axeln och konsekvens på X-axeln och beroende på förhållandet mellan dessa 

kommer händelsen att hamna inom området för hög, mellan eller låg risk.   

 
Figur 11. Exempel på riskmatris (Kemikontoret, 1997, s. 47) 

Den risk som en anläggning påverkar sin omgivning kan värderas ur perspektivet samhällsrisk 

(Länsstyrelsen i Skåne Län, 2007). Samhällsrisk är ett mått på den risk som en grupp människor 

utsätts för och uttrycks som sannolikheten för att ett visst antal människor inom ett område 

omkommer (ibid.). Samhällsrisk kan bland annat presenteras genom F/N (Frequency/ Number of 

fantails) – diagram som visar sambandet mellan ackumulerad frekvens och antalet omkomna 

(ibid.), se Figur 12. Lutningen på kurvan i F/N-diagrammet anges exponentiellt och visar 

förhållandet mellan en händelse med många omkomna och en händelse med få omkomna, ju 

brantare lutning på kurvan desto mindre sannolikhet för en händelse med många skadade (ibid.). 

Två kurvor kan användas i samma diagram, i zonen som bildas mellan kurvorna tillämpas ofta 

principen As Low As Reasonably Practical, ALARP (ibid.). ALARP innebär att genomförandet 

av skadeförebyggande åtgärder ska ses över efter en kostnad/ nytta analys (ibid.). I Sverige finns 

inga nationella riktlinjer för vad som är en acceptabel risknivå för samhällsrisk, men SRV (1997) 

har gett ut rekommendationer. SRV (1997) rekommenderar att risker under vissa förutsättningar 

kan tolereras när maximalt en person omkommer vid en frekvens på 1x10
-4

 händelser per år. 
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SRV (1997) anser även att risker ska anses små när maximalt en person omkommer vid en 

frekvens på 1x10
-6

 händelser per år. Den övre linjen i F/N diagrammet i Figur 12 visar risker som 

under vissa förutsättningar kan tolereras och de undre händelser där risken kan anses låg.  

 
Figur 12. F/N-diagram med rekommenderade kriterier (SRV, 1997, s. 150) 

Utifrån riskvärdering och riskkriterier bedöms händelsers risknivå som acceptabel eller ej (SRV, 

2003). För identifierade brister och händelser som innebär en hög risk bör åtgärdsförlag tas fram 

för att sänka risken och åtgärdsförlagen kan vara frekvens- eller konsekvensreducerande (ibid.).   
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3 Metod  
I detta kapitel kommer det beskrivas hur denna rapport har utförts. Det sammanfattas hur 

insamling av teorier och fakta om Gävle rangerbangård genomförts och de metoder som använts 

för riskidentifiering, frekvens- och konsekvensberäkningar och riskvärdering beskrivs.  

3.1 Metod för insamling av data  

Arbetet inleddes med en litteraturstudie av farlig verksamhet, farligt gods, rangerbangårdar och 

lagar, föreskrifter och andra rekommendationer omfattande farlig verksamhet och farligt gods. 

Flera olika teorier om riskhantering och analysmetoder inhämtades och jämfördes. Då det visade 

sig att flera metoder var uppbyggda enligt samma struktur valdes Handbok för riskanalys utgiven 

av SRV år 2003 i detta arbete på grund av att den innehåller modeller anpassade för analyser av 

järnvägsolyckor.  

 

Tidigare riskanalyser för Gävle rangerbangård och andra rangerbangårdar i Sverige granskades. 

En riskanalys av Scandpower Risk Management AB (2006) behandlar Gävle rangerbangård och 

rapporten användes som grund i detta arbete då få förändringar skett på området sedan år 2006. I 

en riskanalys av Sävenäs rangerbangård av Brandskyddslaget (2010) är ett flertal av de 

identifierade händelserna på Gävle rangerbangård analyserade enligt en metod med stora likheter 

som i detta arbete. Riskanalysen av Brandskyddslaget (2010) användes därför som stöd vid en 

del antaganden och bedömningar.  

 

Ett inledande möte hölls med Trafikverket där riskanalysens syfte, mål och avgränsningar 

definierades. Därefter beslutades att riskanalysen skulle disponeras utifrån de rekommendationer 

som anges i SRV:s allmänna råd och kommentarer om skyldigheter vid farlig verksamhet 

(SRVFS 2004:8) och endast omfatta risker för allvarliga skador på människor. Ett platsbesök på 

Gävle rangerbangård genomfördes av rapportskrivaren där information om verksamheten 

samlades in. Kompletterande information erhölls genom telefonsamtal och mailkontakt med 

personal från Green Cargo och Trafikverket.  

 

Tillbuds- och olycksstatistik erhölls från Trafikverket och representerar perioden år 2005 till 

2012. Olycksstatistik gällande spårspring hämtades från en säkerhetsgranskning av 

rangerbangården i Gävle av Trafikverket. Antalet vagnar med farligt gods och dess 

klassfördelning erhölls från Green Cargo och representerar perioden 2012-08-01 till 2012-10-31. 

Antalet vagnar uppskattades av Green Cargo vara lika över årets alla kvartal och antalet vagnar 

under ett år beräknades utifrån erhållna värden.  

 

Den information om meteorologiska förhållanden i Gävle som använts i analysen är framtagen i 

samband med föregående riskanalys på rangerbangården av Scandpower Risk Management AB 

(2006) och det antogs att resultatet även var tillämpbart i denna analys. Skydds- och riskobjekt i 

omgivningen kartlades för att göra en uppskattning av hur olyckor påverkar området kring 

rangerbangården. Information om placering av verksamheter och övriga omgivningsförhållanden 

kring rangerbangården inhämtades genom kartsökningar i Google Maps och intervjuer med 

verksamhetsutövare.  

 

Som grund för bedömning av persontätheten i rangerbangårdens omgivning användes statistiska 

beräkningar från Gävle kommun. Gävle kommun har genomfört beräkningar i det statistiska 
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programmet BEFO för antalet boende och förvärvsarbetande i rangerbangårdens omgivning. 

Eftersom rangerbangården sträcker sig genom tre stadsdelar varierar antalet beroende på 

mätningarnas utgångspunkt och beräkningarna utfördes därför i tre utgångspunkter; södra, mitt 

och norra punkten, se Figur 13. Beräkningarna utfördes med radien 250, 500 och 1000 meter från 

mätpunkten och baseras på statistik från olika delområden, så kallade nyckelkodsområden. 

Befolkningsmängden baseras på statistik från år 2011 och antalet förvärvsarbetande på statistik 

från år 2010. Utifrån antalet människor (befolkning och förvärvsarbetande) och arean på 

beräkningsområdet beräknades befolkningstätheten. Befolkningstätheten beräknades i denna 

rapport för ”södra punkten” eftersom befolkningsmängden kring denna punkt visade sig vara 

högst och konsekvenserna då motsvarar värsta tänkbara scenario.   

 

 
Figur 13. Placering av mätpunkter för beräkning av persontäthet   

Utifrån riskanalysens syfte utfördes en riskidentifiering på Gävle rangerbangård av 

rapportförfattaren och en analysgrupp. Riskidentifieringen utfördes som en What-If analys med 

syftet att identifiera skadehändelser och riskkällor på rangerbangården område. Orsak, 

sannolikhet och konsekvens uppskattades översiktligt av analysgruppen för de identifierande 

händelserna. Analysgruppen användes även som ett stöd vid antaganden och bedömningar i 

analysen.  

 

Analysgruppen bestod av: 

Hans Karström - Arbetsledare Green Cargo 

Ingvar Larsson - Banförvaltare Trafikverket 

Jonny Morin- Säkerhetssamordnare Trafikverket 
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3.2 Metod för genomförande av analys 

Urvalet av händelser och följdhändelser för analys gjordes genom att de händelser som 

identifierats genom What-if analysen jämfördes mot insamlad statistik om vanliga 

förekommande farligt gods klasser på Gävle rangerbangård. De identifierade händelserna 

jämfördes även mot den insamlade teorin om risker och egenskaper med olika farliga ämnen. De 

händelser som bedömdes kunna ge allvarliga skador för människor valdes ut, vilket innebär att 

frekvens, konsekvens och risk bedömdes för dessa.  

 

Frekvensbedömningen för de valda händelserna gjordes utifrån beräkningar baserade på 

olycksstatistik för Gävle rangerbangård och litteraturvärden. Olika tillvägagångssätt användes på 

grund av att tillgänglig olycksstatistik ej ansågs tillämpbar för samtliga händelser. Den insamlade 

olycksstatistiken ansågs endast tillämpbar vid bedömningen av frekvensen för urspårning, 

kollision och spårspring. För resterande händelser gjordes jämförelser med andra riskanalyser 

och litteratur för att uppskatta frekvensen.  

 

Frekvensen för urspårning och kollision beräknades med Ekvation 12 utifrån insamlad 

olycksstatistik för Gävle rangerbangård. 

 

                       
             

        
    (12) 

 

Frekvensen för tågbrand uppskattades utifrån resultat i studien av Banverket (2006). Frekvensen 

tågbrand vid Gävle rangerbangård beräknades med Ekvation 13. Merparten av bränderna i 

studien av Banverket (2006) skedde i motorvagn eller personvagn men på Gävle rangerbangård 

hanteras främst lok och godsvagnar. För att anpassa materialet från Banverket (2006) till 

förhållandena på Gävle rangerbangård gjordes antagandet att 50 % av den frekvens för bränder 

som studien visar representerar frekvensen för brand på Gävle rangerbangård.   

  

                                                                                              

      
(13) 

 

Frekvensen för spårspring uppskattades av analysgruppen med stöd av insamlad olycksstatistik. 

 

Frekvensen för utsläpp av farligt gods beräknades genom händelseträdsanalys. Beräkningarna 

utfördes för varje sluthändelse i händelseträdsanalysen med ekvationer baserade på Ekvation 2. 

Då väldigt få olyckor med farligt gods inträffat både på Gävle rangerbangård och i hela Sverige 

ansågs underlaget för bristande för att kunna göra egna uppskattningar. För att erhålla ett värde 

för frekvensen för olyckor som kan leda till följdhändelser med farligt gods har därför 

frekvensen i Tabell 11 som är framtagen av Brandskyddslaget (2010) använts. Andra 

riskanalyser av rangerbangårdar som granskats är genomförda enligt metoder som inte varit 

tillämpbara vid uppskattningen av frekvensen för farligt gods olyckor i denna rapport. 

Frekvensen från Brandskyddslaget (2010) anpassas till att tågtrafiken är högre i Gävle än i 

Sävenäs med Ekvation 14. Även fast värdena anpassats kan användandet av dessa värden 

innebära en viss osäkerhet i resultatet.  
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(14) 

 

I händelseträdsanalysen användes ett förhållande mellan tankkonstruktion, typ av skada och 

sannolikhet för skada framtaget av Fredén (2001), Tabell 8, för att beräkna sannolikheten för att 

skada sker på tanken. Antagandet av Brandskyddslaget (2010) om att sannolikheten för skada 

minskar vid 20 km/h och 14 km/h appliceras även i beräkningarna i denna rapport, då det antas 

att sannolikheten för en tjockväggig tank ska skadas minskar kraftigt vid olyckor i lägre 

hastigheter. Utifrån att SÄIFS 1999:2 anger att oxiderande ämne och brännbart ämne som 

kommer i kontakt med varandra med stor sannolikhet orsakar en explosion görs antagandet att 

detta kan ske med 0,5 sannolikhet. 

 

Konsekvensbedömningen utfördes genom beräkningar, bedömningar och simuleringar. 

Bedömningen gjordes utifrån händelsernas skadeområde och skadeverkning. Det har 

konservativt antagits att händelserna sker dagtid och att samtliga boende och förvärvsarbetare 

vistats utomhus för att förenkla beräkningarna. Resultatet antas representera värsta scenariot men 

risken kan vara något överskattad. I konsekvensbedömningen antogs att samtliga händelser 

inträffar på ett ytterspår på rangerbangården. Antagandet gjordes för att kunna representera ett 

värsta scenario för både arbetande och tredjeman. Vid beräkningarna på skadeområdet för 

händelser med ett plymformat skadeområde antogs att hela området drabbar tredjeman. Däremot 

vid bedömningen av konsekvenserna för personal antogs plymens skadeområde även drabba 

rangerbangården. Förenklingen gjordes för att underlätta beräkningsmetodiken men kan innebära 

en överskattning av risken i och med dubbelräkning. Vid beräkningar på ett cirkulärt 

skadeområde antogs hälften av skadeområdet drabba tredjeman i och med antagandet om att 

händelsen sker på ett ytterspår. För händelser med ett skadeområde med en radie längre än 

rangerbangårdens bredd genomfördes överslagsberäkningar för att reducera rangerbangårdens 

område från det som drabbar tredjeman.  

 

 Antalet omkomna bland tredjeman beräknades med Ekvation 15. 

 

                                                     (15) 

 

Skadeområdet beräknades beroende på form med Ekvation 16 och 17. 

 

              (16) 

              (17) 
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Konsekvenserna vid urspårning, kollision, spårspring och brand i järnvägsvagn bedömdes med 

stöd av den teori som insamlats. Konsekvensbedömningen av utsläpp av farligt gods gjordes 

utifrån det mest frekventa ämnet ur respektive ämnesklass. Antagandet gjordes för att förenkla 

beräkningarna och för att kunna presentera ett mer lättförståeligt resultat. De ämnen som 

konsekvensbedömningarna baserats på redovisas nedan: 

 

 Brännbar gas – Gasol 

 Giftig gas - Svaveldioxid 

 Brännbar vätska - Fotogen 

 Oxiderande ämne - Väteperoxid 

 

De gasolvagnar som hanteras på Gävle rangerbangård antogs ha samma förutsättningar som de 

vagnar som hanteras i den riskanalys gjord av Brandskyddslaget (2010) vars resultat redovisas i 

Tabell 5 och värdena användes även för konsekvensbedömningen i denna rapport.  

 

Beräkningen av skadeområdet vid ett läckage av svaveldioxid gjordes med hjälp av programmet 

Spridning Luft. Simuleringar utfördes för omgivningsförhållandena tät skog/stad och öppet 

landskap. Det antogs att ett medelvärde av de två inställningarna gav ett representativt värde för 

förhållandena vid Gävle rangerbangård.  

 

För att avgöra strålningsnivån efter antändningar av brandfarlig vätska genomfördes 

handberäkningar enligt metoden för infallande strålning beskrivet i Kapitel 2.7.2. 

Bedömningskriteriet för värmestrålning antogs till 15 kW/m
2
 utifrån SRV (2003) riktvärden 

redovisade i Tabell 8. 

 

Då konsekvenserna efter en explosion med brännbar vätska och oxiderande ämne har många 

osäkra parametrar genomfördes inga beräkningar på detta scenario. Endast en bedömning 

genomfördes med stöd av insamlad teori om explosioners skadeområde från bland annat SRV 

(1997). 

 

En riskvärdering utfördes genom att händelsernas bedömda frekvens och konsekvens 

sammanställdes och händelserna fick ett index. Risken värderades olika för personal och 

tredjeman eftersom en högre risk accepteras för personalen än för tredjeman. Risken för personal 

värderades med hjälp av en riskmatris. Riskmatrisen skapades utifrån de riskkriterier och 

matrisexempel som visas i Figur 11 framtaget av Kemikontoret (1997). Riskvärderingen för 

tredjeman utfördes med hjälp av det F/N-diagram som visas i Figur 12 och rekommenderade 

kriterier av SRV (1997). Risken för spårspring värderades separat då händelsen drabbar 

tredjeman men inte kan föras in i F/N-diagrammet eftersom den endast drabbar en enskild person. 

För att skatta risken för spårspring jämfördes händelsens konsekvens och frekvens med 

kriterierna i riskmatrisen framtaget av Kemikontoret (1997). De kriterier som används för 

riskvärderingen för både personal och tredjeman innebar att en hög risk betyder en oacceptabel 

risk.  
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4 Gävle rangerbangård 
I detta kapitel kommer insamlad information och data om Gävle rangerbangård att presenteras. 

Kapitlet består av en beskrivning av anläggningen, anläggningens omgivning, tågtrafik, 

förekomst av farligt gods, inträffade olyckor och en riskidentifiering. 

4.1 Allmänt  

Gävle rangerbangård är belägen cirka en kilometer norr om Gävle Centrum, Figur 14, och 

sträcker sig i nord-sydlig riktning i ungefär 1400 meter och bredden varierar från 30 till 100 

meter. Gävle rangerbangård är klassad som farlig verksamhet enligt LSO på grund av 

hanteringen av farligt gods. Det är Trafikverket samt verksamhetsutövarna som ansvarar för att 

risknivån på Gävle rangerbangård är acceptabel enligt LSO. 

 

 
Figur 14. Röd markering visar rangerbangården i Gävle (Google Maps, 2013) 

Figur 15 visar de olika spårområdena som finns på Gävle rangerbangård. Platsen kallad krysset 

är en växel där samtliga spår på rangerbangården går ihop och grenar ut i tre tågspår mot 

Hagaström/Storvik, Gävle C och Fredriksskans. På område kallat frilastområdet lastas gods från 

järnvägsvagnar till lastbilar med en stor variation av varor, mycket pappers- och trävaror. På 

frilastområdet hanteras aldrig farligt gods och området är därför ej inkluderat i denna riskanalys. 

På rangerbangårdens område finns inga plankorsningar. 
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Figur 15. Olika områden på rangerbangården  

I anslutning till spårområdet finns ett antal byggnader och anläggningar som har anknytning till 

verksamheten som bedrivs på rangerbangården. Placering av byggnaderna och anläggningarna 

finns markerade i Figur 16 med en tillhörande beskrivning i Tabell 12. 

 

 
Figur 16. Byggnader och anläggningar i analysområdets omgivning  
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Tabell 12. Byggnader och anläggningar i analysområdets omgivning 

Byggnad eller anläggning Förklaring 

Bromsverkstaden Personalutrymme och verkstad 

DHL Lastbilsterminal  Lastbilsterminal för gods från väg och järnväg samt 

paketutlämning till privatpersoner 

Koloniområde Område som nyttjas av privatpersoner 

Green Cargo Center Kontor och personalutrymme för Green Cargo 

Road Cargo Sweden Kontor och ordermottagning för Road Cargo Swedens 

lastbilstransporter 

Ostkustbanan Är en järnväg mellan Sundsvall och Stockholm för både 

persontrafik och godstrafik, dock inget farligt gods på 

sträckan förbi rangerbangården. På Ostkustbanan passerar i 

genomsnitt 80 tåg/ dygn. 

Röda huset Personalutrymme och ordermottagning för personal från 

Green Cargo. Sodexo använder en del av lokalen som lager 

Rangertornet Plats varifrån rangerverksamheten styrs 

Verkstadsdepå Lokal för underhåll av lok och motorvagnar 

4.2 Tågtrafik på rangerbangården 

Gävle rangerbangård har en hög hantering av vagnar och rangering sker sex dagar i veckan.  

Totala antalet vagnar som hanteras på och passerar rangerbangården uppgår till 240 000 vagnar 

per år. Av dem rangeras cirka 180 000 vagnar per år över vall och övriga 60 000 vagnar växlas 

endast om eller passerar rangerbangården. Experter på Green Cargo uppskattar att varje tågsätt 

består av 15 vagnar vilket innebär att det på rangerbangården passerar och hanteras 16 000 tåg 

per år. 

 

En del av de hanterade vagnarna innehåller farligt gods och antalet vagnar innehållande farligt 

gods som hanterades under år 2012 redovisas i Tabell 13. Uppgifterna är erhållna från Green 

Cargo och bygger på mätningar under perioden 2012-08-01 till 2012-10-31 och har omvandlats 

till antal vagnar per år. Enligt uppgifter från Green Cargo sker endast små förändringar gällande 

ämnen och trafikflöde och statistiken antas beskriva förhållandena på rangerbangården för de 

nästkommande fem åren. 
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Tabell 13. Mängdförteckning över vagnar med farligt gods som hanteras på rangerbangården. Uppgifterna 

är erhållna från Green Cargo och bygger på mätningar under en tre månaders period 2012-08-01 till 2012-

10-31 och har sedan omvandlats för att representera ett år.   

Klass Beskrivning Vanligaste 

ämne 

Antal 

vagnar 

Andel 

[%] 

1 Explosiva ämnen och föremål - 0 0 

2.1 Brandfarliga gaser Gasol  588 3 

2.2 Icke brandfarliga gaser Kyld koldioxid 64 <1 

2.3 Giftiga gaser Svaveldioxid 264 1 

3 Brandfarliga vätskor Fotogen 15 376 79 

4.1 Brandfarliga fasta ämnen, självreaktiva ämnen 

och fasta okänsliggjorda explosivämnen 

Inga uppgifter 72 <1 

4.2 Självantändande ämnen Inga uppgifter 20 <1 

4.3 Ämnen som utvecklar brandfarlig gas vid kontakt 

med vatten 

Kalcium 

karbid 

416 2 

5.1 Oxiderande ämnen Väteperoxid 1 504 8 

5.2 Organiska peroxide - 0 0 

6.1 Giftiga ämnen Inga uppgifter 28 <1 

6.2 Smittförande ämnen - 0 0 

7 Radioaktiva ämnen - 0 0 

8 Frätande ämnen Frätande syra 292 2 

9 Övriga farliga ämnen och föremål  768 4 

Totalt   19 392 100 

 

Enligt statistiken i Tabell 13 hanteras 19 392 vagnar med farligt gods per år på Gävle 

rangerbangård, vilket utgör 8 % av de totalt 240 000 vagnarna. Den främsta brandfarliga vätskan 

som hanteras på Gävle rangerbangård är flygbränslet Jet A1 som transporteras mellan Gävle 

hamn och Arlanda. Jet A1 är ett bränsle bestående av fotogen som är anpassat till flygplan. 

Vagnarna innehållande fotogen rangeras aldrig över vall utan befinner sig endast på infarts- och 

utfartsgruppen.  

 

Det rangeras vagnar med både tunnväggiga och tjockväggiga tankar på Gävle rangerbangård. 

Tabell 14 visar vilken tankkonstruktion som de mest frekventa ämnesklasserna transporteras i 

utifrån bestämmelserna i RID-S. Enligt personalen på Green Cargo finns stora skillnader i 

lagstiftningen gällande samlastning av farligt gods på järnväg, väg och till sjöss. Exempelvis är 

det tillåtet att transportera syror och baser i samma tågsätt på järnväg medan de till sjöss inte ens 

är tillåtet att transportera dem på samma last.   

 
Tabell 14. Typ av tankkonstruktioner för de mest frekventa ämnesklasserna  

Klass Tankkonstruktion 

Brännbara gaser Tjockväggiga trycksatta tankar  

Giftiga gaser Tjockväggiga trycksatta tankar 

Brännbara vätskor Tunnväggiga tankar  

Oxiderande ämnen Tunnväggiga tankar 
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4.3 Arbetsrutiner på rangerbangården 

Green Cargo har interna rutiner för rangeringsverksamheten och samtliga vagnar som inkommer 

till rangerbangården avsynas och kontrolleras av personal från Green Cargo. I rangertornet finns 

aktuell godsinformation om vilket föremål eller ämne som vagnar innehåller. För att få detaljerad 

information om exempelvis mängder kontaktas transportledningscentralen i Hallsberg. Det 

inkommer och rangeras även tåg som ägs av andra rangerutövare än Green Cargo men 

rangerutövarna har endast tillgång till information för de vagnar de själva rangerar. Ingen 

information vidarebefordras till Trafikverkets personal på trafikcentralen. Enligt Trafikverket 

finns det idag inget system som gör det praktiskt möjligt att tillhandahålla information om vagnar 

då de inte ingår i ett tågsätt. För att informera verksamheter i rangerbangårdens omgivning om de 

risker som rangerbangårdens verksamhet utgör har Trafikverket skickat ut ett informationsblad, 

se Bilaga 2. 

4.4 Aktörer och bemanning 

Rangerbangården är bemannad mellan måndag morgon till lördag eftermiddag. Personalen är 

under vardagar cirka 15 stycken och under lördagar cirka fem stycken. Tabell 15 visar de olika 

typer av befattningar som personalen har och deras arbetsuppgifter. På rangerbangården verkar 

även många olika aktörer, en förklaring av aktörer och deras verksamhet på rangerbangården 

redovisas i Tabell 16. 

 
Tabell 15. Personal som vistas på rangerbangården och deras arbetsuppgifter  

Titel Arbetsuppgifter 

Radioloksoperatör Avsynar, kopplar isär, förflyttar och kopplar samman vagnar 

Rangerledare  Ansvarar och samordnar arbetet på hela rangerbangården 

Manövrerar växlar samt sköter rangering på rangergruppen och över 

växlingsvallen 

Rangeroperatör Verkställer rangerledarens planering och sköter arbetet på rangergruppen 

Styr växlingsvägar för växel- och rangerloken och ansvarar för att 

växlingen sker på ett säkert sätt 

Underhållspersonal Sköter det förebyggande underhållet av spår, växlar, bromsar och 

kontaktledningar 

Lokförare Kör ankommande och avgående lok 
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Tabell 16. Beskrivning av aktörer och verksamhet på rangerbangården 

Aktörer på rangerbangården  Typ av verksamhet 

Trafikverket Förvaltar Gävle rangerbangård och är ansvarig för anläggningen 

Jernhusen AB Förvaltare av vissa byggnader och spår 

Green Cargo Rangerutövare 

Hector Rail Äger vagnar men Green Cargo sköter rangeringen av dessa 

RushRail AB  Äger vagnar men Green Cargo sköter rangeringen av dessa 

InfraNord Sköter underhåll av kontaktledningar, växlar, spår och bromsar 

Road Cargo Sweden AB Sköter lastning/lossning på uppdrag av Green Cargo 

Sodexo Sköter städning av lokaler och tåg 

DHL Speditionsföretag  

Euromaint Sköter underhåll av lok 

4.5 Tillträdesskydd på rangerbangården 

I den stund denna rapport upprättas har Gävle rangerbangård ett bristfälligt skydd mot intrång. 

Dock pågår ett projekt med målet att förbättra tillträdesskyddet och enligt Trafikverket kommer 

projektet leda till att de säkerhetskrav som ställs på inhägnad och tillträde uppfylls efter 

genomförandet.   

4.6 Inträffade tillbud och olyckor  

Tabell 17 visar olycksstatistik från Gävle rangerbangård mellan åren 2005 till 2012 som är 

erhållen av Trafikverket. Enligt personal från Trafikverket och Green Cargo är de vanligaste 

orsakerna till oönskade händelser på rangerbangården snö i spår, växel i fel läge eller fel på 

spiralbroms, spår eller växel. 

 
Tabell 17. Olycksstatistik gällande åren 2005-2012 på Gävle rangerbangård erhållen från Trafikverket  

Händelse Vid Kommentar År 

Urspårning Växling En ensam vagn kom i rullning och spårade ur  2005 

Urspårning Växling Vid växling spårade en vagn ur med två axlar 2005 

Urspårning Växling En tom vagn hoppade ur med en axel 2005 

Urspårning Växling En vagn spårade ur  2005 

Urspårning Växling Pga. växelfel på I-gruppen spårade ett tåg ur 2005 

Urspårning Rangering En tom vagn spårade ur, en spiralbroms gick 

sönder 

2006 

Urspårning som ledde 

till kollision 

Rangering En vagn spårade ur och kolliderade med ett lok 2006 

Urspårning Växling Urspårning av en tom vagn  2006 

Urspårning Växling Vid växling spårade den sista av åtta vagnar ur 

tillsammans med loket 

2006 

Urspårning - Ett lok spårade ur 2006 

Urspårning Rangering Vid rangering av vagnar så spårade en vagn ur 2006 

Urspårning Växling Vid backning av tågsätt spårade sista vagnen ur 2006 

Urspårning - Lok spårade ur 2006 

Urspårning Rangering En vagn spårade ur när vagnar rullade in i 2007 
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spiralbromszonen 

Urspårning Växling - 2007 

Urspårning - En tom vagn spårade ur 2007 

Urspårning Rangering En tom vagn spårade ur  2007 

Urspårning Växling - 2007 

Urspårning Växling Ett hjulpar på ett växlingssätt spårade ur när ett 

annat sätt rullade på spåret bredvid och tryckte till 

det första tåget  

2007 

Urspårning Växling En vagn spårade ur  2007 

Urspårning Rangering - 2007 

Urspårning  Växling En vagn spårade ur  2007 

Urspårning Rangering Under rangering över vallen spårade en tom 

tankcontainervagn ur 

2007 

Urspårning Växling - 2008 

Urspårning Växling  - 2008 

Urspårning Växling Ett motorvagnstågset spårade ur  2008 

Urspårning Växling En vagn spårade ur när det körde på en 

kvarglömd bromssko som låg på spåret 

2008 

Urspårning Växling - 2008 

Urspårning Växling - 2008 

Urspårning Växling En tom vagn spårade ur 2008 

Urspåring Växling En boogie spårade ur på en trailervagn 2008 

Urspårning Växling - 2009 

Urspårning Rangering En vagn spårade ur  2009 

Urspårning -  - 2009 

Urspårning Växling I samband med tågutfart från rangerbangården i 

växlarna spårade det ur 

2009 

Urspårning Växling En tom vagn spårade ur på rangergruppen 2009 

Urspårning Rangering Första vagnen i rangersläpp med två 

containervagnar spårade ur i spiralbromszon 

2009 

Urspårning Rangering En vagn spårade ur  2009 

Urspårning Rangering En vagn spårade ur på vallen 2009 

Urspårning Växling Spårade ur på rangergruppen 2009 

Urspårning Rangering En vagn spårade ur  2010 

Urspårning  Rangering En vagn spårade ur  2010 

Urspårning  Rangering - 2010 

Urspårning  Växling En tom vagn spårade ur  2010 

Urspårning Rangering - 2010 

Urspårning Rangering Vagnsätt spårade ur i spiralbromszon 2010 

Urspårning - En vagn spårade ur 2010 

Urspårning Rangering En vagn spårade ur  2010 

Urspårning  Rangering Växeln gick om under vagnen 2010 

Urspårning Växling Växeln gick om under rörelsen, snö och is fanns i 

växeln 

2010 

Urspårning Växling Växlingslok spårade ur med en axel  2010 
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Urspårning Rangering Fyra tomvagnar släpptes mot annan tomvagn som 

inte hade passerat spiralbromsarna fullt ut och 

spårade ur med första hjulaxeln  

2011 

Urspårning  Rangering - 2011 

Urspåring  Rangering - 2012 

Urspårning Rangering Vagn spårade ur med en axel  2012 

Urspårning Rangering Vagn spårade ur  2012 

Urspårning Växling En dubbelvagn spårade ur 2012 

Kollision Växling Två lok kolliderade  2005 

Kollision Rangering Vagnar som backades kolliderade med lok 2005 

Kollision som ledde 

till urspårning 

Växling En vagn spårade ur efter den kolliderade med lok  2005 

Kollision som ledde 

till urspårning 

Växling Kollision vid växling som ledde till att en axel på 

vagn spårade ur 

2005 

Kollision Rangering Vid rangering kolliderar fyra vagnar lastade med 

timmer med stillastående vagnar 

2005 

Kollision Växling Två växlingssätt kolliderade strax utanför 

rangertornet. Omfattande skador på 

spåranläggning och fordon. 

2007 

Kollision  Växling  - 2008 

Kollision Rangering Tre godsvagnar rullade för långt och kolliderade 

med ett lok och skadade samtidigt en av 

bangårdspersonalen. 

2008 

Kollision som ledde 

till urspårning 

Rangering Två vagnar spårade ur efter kolliderat med 

stoppbock  

2008 

Kollision Växling Kollision vid växling med en containervagn 

innehållande farligt gods  

2008 

Kollision Rangering En tom vagn kolliderade med en stoppbock  2008 

Kollision Växling Två lok sammanstötte i sidan på varandra under 

växling 

2008 

Kollision - Loket skulle hämta en vagn och touchar andra 

vagnar 

2009 

Kollision Rangering Vagn fick för hög hastighet i samband med 

rangering och rammade stoppbock 

2010 

Kollision som ledde 

till urspårning  

Rangering En vagn kolliderade med spårspärr och spårade ur 2010 

Kollision Rangering Rangerlok körde in i vagnar med hög hastighet 

under pågående växling 

2011 

Brand i 

järnvägsfordon 

- Brand under lok utbröt efter att godståg stannat. 

Branden kom från en motor. Lokförare och en 

bangårdsoperatör fick åka till sjukhus efter att 

eventuellt ha inandats giftiga brandgaser. 

2009 

Läckage av farligt 

gods 

- Läckage i en tankvagn lastad med flygbränsle 2009 

 



35 

Tabell 18 visar antalet anmälda spårspring under åren 2002 till 2010. Data är erhållen ur en 

säkerhetsgranskning av Gävle rangerbangård gjord av Trafikverket (2010). Enligt Trafikverket 

finns ett stort mörkerantal i statistiken gällande spårspring.  

 
Tabell 18. Spårspring Gävle rangerbangård under åren 2002-2010 

År Antal spårspring Kommentar 

2002 4 Händelserna innebar att obehöriga 

vistats på spårområdet. Vissa av 

händelserna innebar stölder och 

skadegörelser av signaler men ingen 

händelse involverade farligt gods. Dock 

hade åverkan på farligt gods vagn varit 

möjlig. 

 

2006 1 

2007 8 

2008 8 

2009 1 

2010 1 

4.7 Tidigare riskanalyser av Gävle rangerbangårds verksamhet 

År 2006 upprättades en riskanalys av Gävle rangerbangårds verksamhet av företaget Scandpower 

Risk Management AB. Riskanalysen identifierade och analyserade händelser som skulle kunna 

leda till allvarliga konsekvenser för människa och miljö. Utöver de händelser som analysen 

innehöll identifierades även att brandvattenförsörjningen på området var underdimensionerad. 

Scandpower Risk Management AB (2006) bedömde att rangerbangården i Gävle höll en 

acceptabel säkerhetsnivå förutsatt att de förslagna åtgärderna rapporten innehöll beaktades och 

infördes.  

 

Ett möte hölls den 3 oktober 2012 med rapportförfattaren och representanter från Trafikverket 

där det konstaterades att endast ett fåtal av de förslagna åtgärderna i riskanalysen sedan 2006 var 

utförda. Följande åtgärder rekommenderade av Scandpower Risk Management AB (2006) 

kvarstod:  

 Införa instruktioner som beskriver att rangerledaren måste säkerhetsställa att inget 

farligt gods finns på området när rangerbangården är obemannad 

 Se över möjligheten att införa rutiner för rondering när farligt gods finns på 

området och rangerbangården är obemannad 

 Se över rutin för flyttning av farligt gods vagnar i samband med arbete på spår 

 Instruktioner som finns gällande rörelsestopp innan krysset bör förstärkas 
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4.8 Meteorologiska förhållanden i Gävle 

Den dominerande vindriktningen i Gävle är sydvästlig eller västlig och mätningar visar att 

vindstyrkan vanligtvis ligger mellan 2,5 -5,4 m/s, se Figur 17. Uppgifterna är resultatet av 

mätningar på tio meters höjd under perioden 2000-01-01 till 2004-12-31 enligt Scandpower Risk 

Management AB (2006). Vindriktningen innebär att ett gasutsläpp i Gävle sannolikt sprids i 

nordostlig eller ostlig riktning. 

 

.  
Figur 17. Vindros Gävle år 2000-2004 (Scandpower Risk Management AB, 2006, s. Bilaga C) 
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4.9 Boende och förvärvsarbetande i rangerbangårdens omgivning 

Rangerbangården ligger i stadsdelarna Strömsbro-Stigslund, Öster-Alderholmen och Nynäs-Norr, 

markerad som en blå rektangel i Figur 18. Stadsdelen Öster-Alderholmen utgörs främst av 

industriområdet Näringen samt bostäder (Gävle Kommun, 2012). Stadsdelen Strömsbro-

Stigslund utgörs av bostäder, hamnområdet Fredriksskans samt publika lokaler och Nynäs-Norr 

utgörs av centrumbebyggelse med ett stort antal bostäder (ibid.).  

 

 
Figur 18. Stadsdelar i Gävle Kommun. Blå rektangel symboliserar området där rangerbangården är belägen. 

(Gävle kommun, 2005) 

Tabell 19 visar antalet boende och arbetande i rangerbangårdens omgivning och är resultatet av 

beräkningar gjorda av Gävle kommun i programmet BEFO under 2012. 

 
Tabell 19. Sammanställning av befolkningsmängd 2011 och förvärvsarbetande dagtid 2010 i 

rangerbangårdens omgivning Källa: Gävle (2012)  
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4.10 Verksamheter i rangerbangårdens omgivning 

I rangerbangårdens omgivning finns både skyddsobjekt och riskobjekt. De skyddsobjekt som 

identifierats är äldreboenden, förskolor, skolor, hotell, publika lokaler och samhällsviktig 

verksamhet. De publika lokalerna är Läkerol arena, Gävle travet och Centralstationen i Gävle, se 

placering i Figur 19. Läkerol arena ligger cirka en kilometer väster om rangerbangården och har 

en publikkapacitet på 8 200 åskådare samt en restaurang för 352 personer (Brynäs, 2010). En 

vanlig dag arbetar cirka 60 personer på arenan och restaurangen har cirka 300 gäster som 

befinner sig i lokalen vid lunchtid (ibid.). Gävletravet ligger cirka 500 meter från 

rangerbangården och arrangerar 39 tävlingar per år, utspridda över hela året (Ljunggren, 2012). 

En tävling med fullsatta läktare innebär en publik på 8 000 personer, vilket sker vid ca två 

tävlingar per år. Men i genomsnitt är det 1 500-2 000 besökare per tävling (ibid.). Varje dag 

arbetar runt 30 personer på travet och besökarna är cirka 50 stycken (ibid.). Centralstationen i 

Gävle ligger cirka en kilometer syd-ost om rangerbangården och har i genomsnitt cirka 3 000 

besökare per dag (Jenhusen Media, 2012). En samhällsviktig verksamhet som ligger i direkt 

anslutning till rangerbangården är Gävle kommuns vattenverk, Gästrike vatten, se placering i 

Figur 19. Gästrike vatten tillgodoser Gävle, Hofors, Ockelbo och Älvkarleby kommun med 

dricksvatten samt ansvarar för att avleda och rena spillvatten (Gästrike vatten AB, 2012). Cirka 

en kilometer syd-ost om rangerbangården ligger Gävles brandstation, se placering i Figur 19, 

vilket också är en samhällsviktig verksamhet och är Gästrike Räddningstjänstförbunds största 

brandstation. Gästrike Räddningstjänstförbund ansvarar för räddningstjänsten i Gävle, Sandviken, 

Älvkarleby, Hofors och Ockelbo kommun (Gästrike Räddningstjänst, 2012). De riskobjekt som 

identifierats kring rangerbangården är två anläggningar klassade som farlig verksamhet enligt 

LSO och en primär transportled för farligt gods, se placering i Figur 19. De farliga 

verksamheterna enligt LSO är Gevalia, belägen cirka en kilometer från rangerbangården, och 

Gävle hamn, belägen tre kilometer norr om rangerbangården. Hamnleden som passerar längs 

med rangerbangården utgör primär transportled för farligt gods. Hamnleden utgör även den enda 

tillfartsvägen till och från rangerbangården. 

 

 
Figur 19. Skyddsobjekt och riskobjekt i rangerbangården i Gävles omgivning (Google Maps, 2013) 
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4.11 Riskidentifiering 

Resultatet av den What-if analys som genomförts visas i Tabell 20. 

  
Tabell 20. Resultat What-if analys Gävle rangerbangård 

Händelse Orsak Konsekvens Kommentar 

Urspårning Rälsbrott, solkurva, 

spårlägesfel, trasig 

eller sliten växel, 

fordonsfel, 

operatörsfel, 

sabotage, snö eller 

is. 

Personal skadas på 

rangerbangården.  

 

Om skada på tanken 

uppstår kan det leda till 

läckage av farligt gods. 

Störst sannolikhet att det 

sker på rangergruppen 

eller vid ”krysset”. 

Kollision mellan 

spårbundna 

fordon 

Mänskligt 

felhandlande hos 

förare, tågledning, 

bangårdspersonal 

eller tekniska fel.  

Personal skadas på 

rangerbangården.  

 

Om skada på tanken 

uppstår kan det leda till 

läckage av farligt gods. 

Störst sannolikhet att det 

sker vid växling eller vid 

rangering. 

Kollision mellan 

rälsbundet fordon 

och annat fordon 

Fordon för 

underhåll eller 

snöröjning kommer 

för nära 

järnvägsspår och 

kolliderar med 

vagn/lok.  

Personal skadas på 

rangerbangården.  

 

Om skada på tanken 

uppstår kan det leda till 

läckage av farligt gods. 

Kan ske över hela 

rangerbangården. 

Brand i 

omgivning 

Sabotage, övrigt Personal skadas på 

rangerbangården.  

 

Kan leda till 

värmeexponering på 

tank. 

Kan ske över hela 

rangerbangården. 

Brand i vagn  Varmgång, gnistor 

vid bromsning 

Personal skadas på 

rangerbangården.  

 

Kan leda till 

värmeexponering av 

tank. 

Kan bara ske på 

infartsgruppen. 

Brand i last Självantändning Personal skadas på 

rangerbangården.  

 

Kan leda till 

värmeexponering av 

tank. 

Kan ske över hela 

rangerbangården. 

Brand i lok Maskinrum, elfel Personal skadas på 

rangerbangården.  

Kan ske över hela 

rangerbangården. 



40 

 

Kan leda till 

värmeexponering av 

tank. 

Spårspring Okunskap, passage, 

sabotage 

Skada person 

 

Sabotage som påverkar 

vagn med farligt gods. 

Kan ske över hela 

rangerbangården. 

 

Störst sannolikhet att det 

sker då rangerbangården 

är obemannad.  

Olycka med 

farligt gods 

Sabotage, 

urspårning, 

kollision, brand 

Kan skada personal på 

rangerbangården och i 

dess omgivning 

Kan ske över hela 

rangerbangården 

Olycka som 

inträffar i 

anslutning till 

rangerbangården 

Brand i närliggande 

byggnad, utsläpp 

av farligt gods. 

Kan påverka 

rangerbangårdens 

verksamhet och 

personal. 

Kan inträffa i 

angränsande verksamhet 

eller på Hamnleden. 

 

Enligt analysgruppen är sannolikheten för urspårning störst vid krysset eftersom platsen är 

väldigt trafikerad samt att räls och växel börjar bli sliten. Analysgruppen framförde att växeln 

norr om krysset har ett signalsystem som leder till osäkerheter hos lokförare och som kan öka 

sannolikheten för urspårning och kollision. I växeln går tre spår går ihop till ett, Figur 20, och 

signalsystemet visar inte vilket av de tre spåren som får klarsignal för att köra genom växeln. 

 

 
Figur 20. En växel på Gävle rangerbangård 
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5 Analys 
I detta kapitel kommer en analys att utföras av de uppgifter som insamlats. Identifierade brister 

och händelser som kan leda till olyckor jämförs mot den teori som insamlats. För de identifierade 

händelserna görs en bedömning av frekvens och konsekvens samt en värdering av risken.  

5.1 Identifierade brister 

Enligt SRV (2003) krävs en genomförandefas efter en riskanalys för att riskhanteringsprocessen 

ska vara tillfredsställande, något som insamlade uppgifter om verksamheten på Gävle 

rangerbangård visar att Trafikverket har bristande rutiner inom. Inför upprättandet av denna 

riskanalys kvarstod ett flertal åtgärdsförlag och brister uppmärksammade i den tidigare 

riskanalysen för anläggningen. En allvarlig brist identifierad i den tidigare analysen och som inte 

blivit åtgärdad var att brandvattenförsörjningen på området var underdimensionerad.  

 

Det har även identifierats brister i informationsöverföringen gällande farligt gods mellan olika 

aktörer på rangerbangårdens område. Insamlade uppgifter om Gävle rangerbangård visar att de 

olika rangerutövarna endast har tillgång till information om vagnar de själva rangerar. 

Uppgifterna visar även att Trafikverket inte har någon information om vagnarna när de befinner 

sig på rangerbangården trots det att de enligt RID-S ska ansvara för vagnarna även när de 

befinner sig på rangerbangården.  

 

Enligt RID-S ska rangerbangårdar inte vara tillgängliga för allmänheten men underökningen av 

Gävle rangerbangård visar att området har ett bristande tillträdesskydd och att det utan 

svårigheter går att ta sig in på rangerbangården.  

5.2 Identifierade händelser som kan leda till olyckor  

Eftersom denna rapport endast omfattar händelser som antas kunna ge allvarliga konsekvenser 

för människor har inte samtliga av de identifierade händelserna ur Tabell 20 analyserats. Urvalet 

av händelser för analys har skett genom att händelserna ur Tabell 20 har jämförts mot farligt 

gods som hanteras frekvent på Gävle rangerbangård, redovisat i Tabell 13. Händelserna har även 

jämförts mot den insamlade teorin om egenskaper av farligt gods. De händelser som valts ut för 

analys är: 

 

 Urspårning 

 Kollision 

 Brand i järnvägsfordon 

 Spårspring 

 Jetflamma 

 Gasmolnsexplosion  

 BLEVE 

 Utsläpp av giftig gas 

 Antändning av brandfarlig vätska 

 Explosion oxiderande ämne och brandfarlig vätska 

 Olycka som inträffar i anslutning till rangerbangården 

 

Nedan följer en beskrivning av de valda händelserna. 
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5.2.1 Urspårning och kollision  

Olycksstatistiken visar att urspårningar och kollisioner på Gävle rangerbangård sker frekvent och 

att de flesta händelser skett i samband med rangering eller växling. Statistiken visar att olika 

typer av kollisioner sker på rangerbangården, lok har kolliderat med andra lok, vagnar, 

stoppbock och andra skyddsanordningar och vagnar har kolliderat med andra vagnar och 

stoppbock. Den insamlade statistiken visar att kollisioner mellan ett rälsbundet fordon och 

föremål som exempelvis stoppbockar sker mest frekvent på rangergruppen och i samband med 

rangering. Statistiken visar även att frekvensen för kollision mellan rälsbundet fordon och annat 

fordon är låg på rangerbangården.  

 

Fréden (2001) skriver att 80-85 % av vagnar och lok hamnar inom fem meter från spårområdet 

vilken är något som skiljer sig från de olyckor som inträffat på Gävle rangerbangård. Enligt 

information från personal har det vid samtliga urspårningar varit delar av vagn eller lok som inte 

lämnat rälsen och vagn eller lok har stannat i direkt anslutning till spårområdet. Även studien 

från Banverket (2009) och inträffade olyckor på Gävle rangerbangård skiljer sig åt. Enligt 

Banverket (2009) leder en kollision med stor sannolikhet till urspårning och att en urspårning 

kan orsaka en kollision, men olycksstatistiken visar att endast ett fåtal kollisioner inträffade på 

rangerbangården har orsakats av urspårning och ett fåtal kollisioner orsakat urspårning. 

 

Vanligaste orsakerna till kollisioner och urspårningar är enligt Banverket (2009) mänskliga 

felhandlanden och tekniska fel. Studien av Gävle visar att rangeringsverksamheten innehåller 

många manuella moment, som skyddsanordningar som placeras för hand av bangårdspersonalen 

och manuellt styrda växlar. Olycksstatistiken visar att en del urspårningar och kollisioner har 

skett på grund av tekniska fel, i samband med inbromsning i spiralbromszonen eller att växlar 

oavsiktligt lagts om under vagn eller lok. Enligt personalen är de vanligaste orsakerna till 

kollision och urspårning snö i spår, växel i fel läge eller att det är fel på spiralbroms, spår eller 

växel.  

 

Enligt erhållen data har inte någon människa kommit till skada på grund av urspårning men en av 

de rapporterade kollisionerna innebar att personal skadades. Olycksstatistiken visar att materiella 

skador uppkommit i åtskilliga fall, skador på räls, fordon och spiralbromsar är några exempel. 

Under de senaste åren har endast en urspårning skett med farligt gods-vagn, en vagn avsedd för 

transport av fotogen som vid olyckstillfället var tom, och en kollision har involverat farligt gods, 

dock skedde inget utsläpp.  

5.2.2 Brand i järnvägsfordon  

En brand i järnvägsfordon är ett identifierat scenario på rangerbangården. Identifierade orsaker är 

bland annat att det vid bromsning uppstå gnistor som antänder lok eller godsvagn eller tekniska 

fel i vagn eller lok. Enligt (Karström, 15 oktober 2012) är en brand i ett järnvägsfordon orsakad 

av bromsning mest sannolik på infartsgruppen eftersom det är där inbromsning av vagnar sker. 

Karström (2012) anser även att en brand kan uppstå i last men dessa händelser antas osannolika 

att inträffa på rangerbangården då merparten av det gods som transporteras är innesluten i tankar 

och är anledningen till att dessa inte vidare analyseras. Olycksstatistiken visar att endast en brand 

uppstått under åtta år på Gävle rangerbangård men att två personer fick uppsöka sjukhus på 

grund av händelsen.  
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5.2.3 Spårspring  

Spårspring som enligt Trafikverket (2011) sker väldigt frekvent på järnvägsnätet i Sverige visar 

sig även vara ett problem vid Gävle rangerbangård. Det bristande tillträdesskyddet och den 

kolonilott som är placerad vid rangerbangårdens södra ände är två orsaker till att obehöriga 

personer vistas i spårområdet enligt personalen på rangerbangården. Tabell 18 visar att 

spårspring sker mellan en till åtta gånger per år samt att det enligt Trafikverket även finns ett 

mörkertal i statistiken. Enligt Trafikverket har en viss andel av de som obehörigt vistas i spåren 

saboterat och stulit men av tidigare skedda händelser vid Gävle rangerbangård har aldrig åverkan 

skett på tankar innehållande farligt gods. Dock är det inte omöjligt att sabotera en vagn farligt 

godsolycka skulle kunna vara ett möjligt scenario. 

5.2.4 Utsläpp av en trycksatt gas 

En skada som leder till utsläpp av en trycksatt gas på Gävle rangerbangård anses vara möjligt om 

tanken skadas till följd av en kollision, urspårning eller sabotage.  Enligt Grant (1993) finns risk 

för olika utfall efter utsläpp av brandfarlig gas från tankar, jetflamma, gasmolnsexplosion och 

BLEVE. Undersökningen av Gävle rangerbangård visar att brännbar gas transporteras i tankar 

och att även risken för brand och antändning finns. Det anses därför att samtliga av de tre 

utfallen är möjliga scenarion på rangerbangården. Ett utsläpp av giftig gas anses även det vara ett 

möjligt scenario på rangerbangården då de är en av de ämnesklasser som transporteras mest 

frekvent. SRV (1998) anger att ett utsläpp av en trycksatt gas kan sprida sig över ett stort område 

och insamlad information om rangerbangårdens omgivning visar att det finns ett stort antal 

arbetande och boende i närheten av rangerbangården, vilka skulle kunna drabbas vid ett sådant 

scenario.  

5.2.5 Antändning av brandfarlig vätska 

Nästan 80 % av det farliga godset som hanteras på Gävle rangerbangård utgörs av brandfarliga 

vätskan Jet A1 som är ett bränsle bestående av fotogen. Sannolikheten för att en olycka ska ske 

med dessa vagnar anses dock lägre än för hela rangerbangården. Det på grund av att insamlad 

data från Gävle rangerbangård visar att vagnarna innehållande fotogen aldrig rangeras över vall 

och endast befinner sig på infarts- och utfartsgruppens spår. Sannolikheten för att ett stort eller 

litet utsläpp av en brandfarlig vätska ska antända är enligt SRV (2003) ganska låg. Ännu lägre 

sannolikhet för antändning är det vid ett utsläpp av fotogen då ämnet tillhör brännbarhetsklass 2b 

som enligt MSB (2011) har en för hög flampunkt för att ämnet ska kunna antända i 

rumstemperatur. Däremot anges i RIB att antändning sker lättare om vätskan absorberas i porösa 

och brännbara material vilket skulle kunna ske vid ett läckage på rangerbangården.   

5.2.6 Explosion brandfarlig vätska och oxiderande ämne 

Enligt SÄIFS 1999:2 är sannolikheten för att ett oxiderande ämne ska antända vid kontakt med 

organiska ämnen väldigt stor och enligt RIB kan även kontakten mellan ämnena reagera med 

våldsamma explosioner som följd. Undersökningen av Gävle rangerbangård visar att det hanteras 

vagnar innehållande oxiderande ämnen och organiska ämnen, exempelvis fotogen, vilket innebär 

att en explosion till följd av kontakt mellan dessa ämnen anses som ett möjligt olycksscenario.  

5.2.7 Olyckor i rangerbangårdens omgivning som kan påverka verksamheten 

Enligt SRVFS 2004:8 ska även olyckor som kan inträffa i rangerbangårdens omgivning beaktas i 

en riskanalys. Efter den undersökning som gjorts på rangerbangården har två olyckor som 
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inträffar i omgivningen och som påverkar rangerbangården identifierats, brand i anslutande 

byggnad och olycka på Hamnleden. Då dessa händelser har identifierats utanför 

rangerbangårdens område och är händelser som de verksamhetsansvariga för rangerbangården 

inte kan påverka har risken för dessa händelser ej analyserats. Endast en översiktlig bedömning 

av händelsernas konsekvens har utförts.  

 

Undersökningen av rangerbangården visar att verksamheter som bedrivs kring rangerbangården 

har byggnader uppförda i närheten av spåren. En brand i en anslutande byggnad skulle kunna 

påverka rangerbangårdens verksamhet om utrymning av bangårdspersonal krävs, brandspridning 

sker till byggnader tillhörande rangerbangården eller upphettning av tankar innehållande farligt 

gods sker. Även en olycka som inträffar på Hamnleden skulle kunna påverka rangerbangårdens 

verksamhet. En brand eller ett utsläpp av farligt gods till följd av en olycka på Hamnleden skulle 

kunna innebära att personalen på rangerbangården kommer till skada eller att verksamheten 

måste avstanna. En olycka som innebär att Hamnleden stängs av skulle kunna leda till att 

personal inte kan ta sig till eller från rangerbangården då vägen utgör den enda tillfartsvägen. 
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5.3 Bedömning av händelsernas frekvens 

Nedan följer beräkningar av frekvensen för de valda händelserna. Beräkningarna baseras på 

olycksstatistik och litteraturvärden.  

5.3.1 Frekvens urspårning och kollision 

Tillämpning av Ekvation 12 och olycksstatistik ur Tabell 17 ger frekvensen för urspårning och 

kollision.  

 

             
                 

 
        

 

           
               

 
       

5.3.2 Frekvens tågbrand 

Tillämpning av Ekvation 1 och indata nedan ger antalet tågkilometer per år.  

 

Antal tåg per år= 16 000  

Antal km=1,4  

 

                                                         
 

Tillämpning av Ekvation 13 och indata nedan ger frekvensen för tågbrand. 

 

Fbrand i järnvägsfordon = 1,6 per tio miljoner tågkilometer och år 

Tågkilometer per år= 22 400 

 

                  
   

   
           

5.3.3 Frekvens spårspring 

Frekvensen för spårspring har utifrån rapporterade händelser i Tabell 18 uppskattats med hjälp 

av analysgruppen. På grund av misstänkta brister i underlaget har det antagits att fler händelser 

sker än vad Tabell 18 anger. Genom uppskattningar av analysgruppen antas spårspring ske 15 

gånger per år på rangerbangårdens område. Sannolikheten för spårspring anses störst under 

nattetid och under söndagar eftersom rangerbangården då är obemannad.  

5.3.4 Frekvens olycka med farligt gods 

Beräkningen av frekvensen för olycka med farligt gods har gjorts utifrån uppskattad 

olycksfrekvens på Sävenäs rangerbangård av Brandskyddslaget (2010) redovisad i Tabell 11. I 

förhållande till Sävenäs rangerbangård hanterar Gävle rangerbangård 20 % fler vagnar och 

andelen vagnar som innehåller farligt gods på Gävle rangerbangård är 8 %. För att anpassa 

frekvensen för olyckor ur Tabell 11 till tågtrafiken på Gävle rangerbangård och till andelen 

farligt gods har beräkningar utförts genom tillämpning av Ekvation 14. 
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Utifrån den beräknade frekvensen olycka med farligt gods används händelseträdsanalys för att 

beräkna frekvensen för resterande identifierade händelser. Figur 21 visar fördelningen av de 

olika klasserna farligt gods som förekommer på Gävle rangerbangård utifrån insamlad data 

redovisad i Tabell 13. 

 
Figur 21. Händelseträd med fördelning farligt gods 

  

Farligt gods 

Brännbar gas 

0,03 

Giftig gas 

0,01 

Brännbar vätska 

0,79 

Oxiderande ämne 

0,08 

Övriga 

0,09 
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5.3.4.1 Frekvens antändning av brännbar gas 

I händelseträdet i Figur 22 används frekvensen för olycka med farligt gods beräknad i Kapitel 

5.3.4 andelen farligt gods ur Tabell 13 och sannolikheten för skada på tank ur Tabell 9. 

Sannolikheten för skada på en tjockväggig tank ur Tabell 9 minskas med 1/100 för vagnar i 20 

km/h respektive 1/1000 vid 14 km/h utifrån resonemanget av Brandskyddslaget (2010) att 

sannolikheten för skada beror på hastigheten.  

 

 
Figur 22. Händelseträd för läckage av brännbar gas 

Utifrån händelseträdet i Figur 22 beräknas frekvensen för läckage av brännbar gas med hjälp av 

Ekvation 2.  

 

                                                                     

          
 

  

Olycka med farligt gods 

14 km/h 0,06 

20km/h 4,8 x 10-4 

40km/h 4,8 x 10-6 

Brännbar gas 

0,03 

Skada på tank 40 
km/h 

0,01 

Läckage av 
brännbar gas 

Ej skada på tank 
40 km/h 

0,99 

Skada på tank 
20 km/h 

1x10-4 

Läckage av brännbar 
gas 

Ej skada på 
tank 20 km/h 

0,9999 

Skada på tank 
14 km/h 

1x10-6 

Läckage av 
brännbar gas 

Ej skada på tank 
14 km/h 

0,999999 

Annat ämne 

0,97 
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I händelseträdet i Figur 23 används frekvensen för läckage av brännbar gas beräknad ovan och 

sannolikheten för följdhändelserna ur Tabell 2 och 3.  

 

 
Figur 23. Händelseträd litet läckage av brännbar gas 

 
Figur 24. Händelseträd stort läckage av brännbar gas 

Utifrån händelseträden i Figur 23 och 24 beräknas frekvensen för antändning av litet och stort 

utsläpp av brännbar gas med hjälp av Ekvation 2.  

 

                                        

                                      

                                      

                                               

                        =          

  

Litet läckage brännbar gas 

2,1x 10-8 

 

Jetflamma 

0,1 

Gasmolnsexplosion 

0 

Ingen antändnig 

0,9 

 

Stort läckage brännbar gas 

2,1x 10-8 

Jetflamma 

0,2 

BLEVE 

0,01 

Gasmolnsexplosion 

0,5 

Ingen antändnig 

0,3 

 



49 

5.3.4.2 Frekvens läckage av giftig gas 

I händelseträdet i Figur 25 används frekvensen för olycka med farligt gods beräknad i Kapitel 

5.2.4, andelen farligt gods ur Tabell 13 och sannolikheten för skada på tank ur Tabell 9. 

Sannolikheten för skada på en tjockväggig tank ur Tabell 9 minskas med 1/100 för vagnar i 20 

km/h respektive 1/1000 vid 14 km/h utifrån resonemanget av Brandskyddslaget (2010) att 

sannolikheten för skada beror på hastigheten.  

 

 
Figur 25. Händelseträd läckage giftig gas 

Utifrån händelseträden i Figur 25 beräknas frekvensen för läckage av giftig gas med hjälp av 

Ekvation 2.  
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5.3.4.3 Frekvens läckage och antändning av brandfarlig vätska 

I händelseträdet i Figur 26 används frekvensen för olycka med farligt gods beräknad i Kapitel 

5.2.4, andelen farligt gods ur Tabell 13, sannolikheten för skada på tank ur Tabell 9 och 

sannolikheten för antändning av utsläpp av brandfarlig vätska ur Tabell 7. Då brandfarlig vätska 

inte rangeras över vall har det antagits att händelsen endast kan ske efter olycka i 20 och 40 km/h. 

 
Figur 26. Händelseträd antändning av brandfarlig vätska 

Utifrån händelseträden i Figur 26 beräknas frekvensen för läckage och antändning av brandfarlig 

vätska med hjälp av Ekvation 2. 
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5.3.4.4 Frekvens explosion oxiderande ämne och brandfarlig vätska 

I händelseträdet i Figur 27 används frekvensen för olycka med farligt gods beräknad i Kapitel 

5.2.4, andelen farligt gods ur Tabell 13 och sannolikheten för skada på tank ur Tabell 9.  

 
Figur 27. Händelseträd utsläpp av oxiderande ämne 

Utifrån händelseträdet i Figur 27 och Ekvation 2 beräknas frekvensen för stort utsläpp av 

oxiderande ämne. 

 

                                                                            

 

I händelseträdet i Figur 28 används frekvensen för stort utsläpp av oxiderande ämne beräknad 

ovan och frekvensen för stort utsläpp av brandfarlig vätska beräknad i Kapitel 5.3.4.3. 

Sannolikheten för att explosion sker har uppskattats utifrån SÄIFS 1999:2. 

 
Figur 28 Händelseträd explosion brandfarlig vätska och oxiderande ämne 

Utifrån händelseträden i Figur 28 och Ekvation 2 beräknas frekvensen för explosion med 

oxiderande ämne och brandfarlig vätska. 
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5.3.5 Sammanställning av händelsernas frekvens 

En sammanställning av frekvensen för de olika händelserna visas i Tabell 21. I Tabell 21 är 

händelsernas frekvens även uttryckt som tidsintervall vilket är resultatet av inversen 

(1/frekvensen) av den beräknade frekvensen.  

 
Tabell 21. Sammanställning av samtliga händelsers frekvens 

Händelse Frekvens 

Händelser/år 

Tidsintervall 

En händelse på  

Urspårning 6 2 månader 

Kollision 2 6 månader 

Tågbrand       56 år 

Spårspring 15 < 1 månad 

Liten jetflamma           480 miljoner år 

Stor jetflamma          240 miljoner år 

Gasmolnsexplosion           90 miljoner år 

BLEVE           23 miljarder år 

Utsläpp giftig gas         143 miljoner år 

Antändning litet utsläpp av brandfarlig vätska          1 miljoner år
 
 

Antändning stort utsläpp av brandfarlig vätska          9 miljoner år 

Explosion brandfarlig vätska och oxiderande ämne           10 miljarder år
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5.4 Konsekvensbedömning 

Nedan följer en bedömning av de identifierade händelsernas konsekvens som bygger på 

beräkningar, simuleringar och antaganden utifrån värden från litteratur och insamlad information 

om Gävle rangerbangård. 

5.4.1 Beräkning av befolkningstäthet 

Insamlad information om befolkningsmängden kring rangerbangården visar att den är högst 

kring rangerbangårdens södra del. Värden för södra punkten ur Tabell 19 har därför använts för 

att beräkna befolkningstätheten i rangerbangårdens omgivning. Befolkningstätheten har 

beräknats genom att den totala befolkningen dividerats med arean och redovisas i Tabell 22. 

 
Tabell 22 Befolkningstäthet i rangerbangårdens omgivning, beräknat utifrån södra punkten 

Radie från ”södra 

punkten” 

[m] 

Area  

[m
2
] 

Total befolkning 

 [befolkning och 

förvärvsarbetande] 

Befolkningstäthet  

[personer/m
2
] 

250  196 350 772  0,0040 

500 785 400 4922  0,0063 

1000  3 141 600 17 999  0,0057 

5.4.2 Konsekvens vid urspårning och kollision 

Utifrån data om skadeområden av Fréden (2001) samt inträffade händelserna vid Gävle 

rangerbangård görs bedömningen att en urspårning och kollision har ett maximalt skadeområde 

på tio meter. Det anses att de som löper störst risk för att drabbas av allvarliga skador är personal 

som befinner sig i lok eller på vagn. Det anses att personal som befinner sig inom skadeområdet 

kan få allvarliga skador och omkomma. Händelsen bedöms inte innebära en risk för tredjeman 

såvida händelsen inte leder till ett läckage av farligt gods.  

5.4.3 Konsekvens vid brand i lok eller godsvagn 

Utifrån insamlad information om inträffade bränder på rangerbangården samt kriterierna för 

påverkan av värmestrålning från SRV (2003) bedöms skadeområdet vid händelsen begränsat till 

det fordon som brinner. Det antas utifrån studien av SRV (2003) att personal som befinner sig i 

lok eller vagn kan få allvarliga skador vid en brand och övrig personal förväntas hinna sätta sig i 

säkerhet innan de får livshotande skador men kan drabbas av lindrigare skador. Händelsen 

bedöms inte innebära en risk för tredjeman såvida händelsen inte leder till en olycka med farligt 

gods. 

5.4.4 Konsekvens vid spårspring 

Utifrån Trafikverkets information om att personer som obehörigt vistats i spårområdet utsätter 

sig för stora faror, på grund av risken för elolycka och kollision med lok eller vagn, görs 

uppskattningen att spårspring kan leda till livshotande skador.   

5.4.5 Konsekvens vid läckage och antändning av brandfarlig gas 

En händelse med tankar innehållande trycksatt brandfarlig gas kan få stora konsekvenser även 

om inte utsläpp sker eftersom säkerhetsåtgärder behöver vidtas, som vid urspårningen i Borlänge 

där ett stort antal människor fick evakueras.  
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Utifrån resultatet med storleken på jetflamma, gasmolnsexplosion och BLEVE i Tabell 5 

beräknas skadeområdets area. Enligt resultatet i Tabell 5 blir skadeområdet vid en jetflamma och 

gasmolnsexplosion plymformat och vid BLEVE cirkulärt. Skadeområdets area beräknas med 

Ekvation 16 och 17. För de händelser som drabbar både rangerbangården och dess omgivning, 

baserat på rangerbangårdens smalaste del som är 30 meter bred, beräknas skadeområdet på 

rangerbangården bort från händelsens skadeområde. Det görs för att få den area som endast visar 

hur stort område utanför rangerbangården som påverkas.   

 

                                                

                                                      

                                                                   

                                                
 

Baserat på skadeområdet beräknat ovan antas endast personalen på rangerbangården skadas vid 

en jetflamma efter ett litet läckage av brandfarlig gas. Personalen som befinner sig i närheten av 

den flamma som uppstår antas få allvarliga brännskador. Bedömningen görs utifrån jämförelser 

med förhållandet mellan skador och infallande strålning i Tabell 8 framtaget av SRV (2003). En 

jetflamma efter stort utsläpp av gasol har ett större skadeområde vilket innebär att personalen 

måste förflytta sig en längre sträcka för att inte utsättas för skadlig värmestrålning. Det antas att 

personal får allvarliga skador och att enstaka kan omkomma vid en jetflamma efter ett stort 

utsläpp. Vid en gasmolnsexplosion efter ett stort utsläpp av gasol bildas ett ännu större 

skadeområde med ett snabbt händelseförlopp. Personalen förväntas inte hinna sätta sig i säkerhet 

och ett flertal av personalen som befinner sig utomhus vid händelsen bedöms utifrån kriterierna i 

SRV (2003) få allvarliga skador eller omkomma. BLEVE har samma snabba händelseförlopp 

som en gasmolnsexplosion men ett större skadeområde. Samtlig personal som befinner sig 

utomhus antas få allvarliga skador och ett flertal antas omkomma. För att beräkna 

konsekvenserna för tredjeman inom skadeområdet tillämpas Ekvation 15 och persontätheten 

inom 250 meters radie från rangerbangården ur Tabell 22. 
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5.4.6 Konsekvens vid utsläpp av giftig gas 

Simuleringar i programmet Spridning Luft har utförts för att bedöma konsekvenserna av ett 

utsläpp av giftig gas. Simuleringarna har utförts för litet och stort läckage av svaveldioxid med 

inställningarna redovisade i Tabell 23. Bilaga 1 visar samtliga indatavärden som använts vid 

simuleringarna.  

 
Tabell 23. Inställningar vid simulering av litet och stort läckage av svaveldioxid i Spridning Luft 

Läckage Typ av läckage Hålarea [cm
2
] Utsläppet källstyrka [kg/s] 

Litet  Packningsläckage 0,2 0,3 

Stort  Stort hål på tank 50,3 77 

 

Figur 29 visar resultatet simuleringen av ett litet utsläpp av svaveldioxid och Figur 30 av ett stort 

utsläpp. I Tabell 24 förklaras vilken koncentration av svaveldioxid som färgerna motsvarar. 

 

 
Figur 29. Spridningskurva litet utsläpp av svaveldioxid. Inställning tät skog/stad till vänster och öppet 

landskap till höger. 
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Figur 30. Spridningskurva stort utsläpp av svaveldioxid. Inställning tät skog/stad till vänster och öppet 

landskap till höger. 

Tabell 24. Färgindex för spridningskurvor från Spridning Luft  

 >1 ppm Förnimbar lukt 

 >10 ppm Lindriga skador 

 >100 ppm Viss risk för dödlighet vid kortvarig exponering 

 >1000 ppm Stor sannolikhet för dödlighet vid kortvarig exponering 

 >10000 ppm Dödlighet vid kortvarig exponering 

 

Utifrån simuleringsresultaten i Figur 29 och 30 och kriterierna i Tabell 24 bestäms skadeområdet 

för händelsen vilket visas i Tabell 25. I Tabell 25 anges avståndet som ett medelvärde av 

simuleringarna med de två olika inställningarna tät stad/skog och öppet landskap.  

 
Tabell 25. Skadeområde där människor antas få allvarliga skador och omkomma 

Utsläpp  Avstånd [m]  Area [m
2
] 

Litet utsläpp 29  260 

Stort utsläpp 510  67 611 

 

På grund av svaveldioxiden egenskaper beskrivna av bland annat SRV (1998) antas personalen 

drabbas av allvarliga skador vid ett utsläpp. Vid ett stort utsläpp blir skadeområdet mycket större 

och så även konsekvenserna för personalen. Vid ett stort utsläpp antas att personal kan 

omkomma. För att beräkna konsekvenserna för tredjeman inom skadeområdet tillämpas 

Ekvation 15. Utifrån resultatet i Tabell 25 används persontätheten inom radien 250 meter från 

rangerbangården vid beräkningarna vid ett litet utsläpp och persontätheten inom radien 500 

meter för stort utsläpp. 

 

                                                                            

                                                                      

              

5.4.6.1  Konsekvens vid läckage och antändning av brandfarlig gas 

För att beräkna konsekvenserna av antändning av ett läckage av brandfarlig gas utförs 

beräkningar av värmestrålning efter en pölbrand av fotogen utifrån beräkningsmodellen 

beskriven i Kapitel 2.7.2.  

 

Det antas att arean på den vätska som läcker ut vid ett litet läckage är 100 m
2 

och vid ett stort 400 

m
2
. 

 

Alitet läckage =100   2 
  

Astort läckage =400   2 
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Indata redovisad nedan är hämtat från SRV (1998) och har använts vid beräkningarna. 

 

 a= 1,29 [kg/m
3
] 

b
’
fotogen= 0,039 [kg/m

2
s] 

Tf= 1100 [K] 

 = l [enhetslös ] 

   

Tillämpning av Ekvation 10 ger pölens diameter vid litet och stort läckage.  

 

                 √
     

 
          

                 √
     

 
          

 

Tillämpning av Ekvation 11 ger pölens radie vid litet och stort läckage. 

 

                
     

 
         

                
     

 
         

 

Tillämpning av Ekvation 9 ger flamhöjden vid litet och stort läckage. 

 

                          [
      

    √          
]

    

        

                         [
      

    √          
]

    

         

 

Tillämpning av Ekvation 8 ger halva flammans höjd vid litet och stort läckage. 

  

               
     

 
          

 

               
     

 
        

 

Tillämpning av Ekvation 6 och 7 ger vinkelförhållandena vid litet och stort läckage. 

Beräkningarna har utförts för avståndet fem meter mellan brand och människa.  
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Beräkningar enligt ovan för X och Y utförs sedan för både litet och stort läckage men med ett 

avstånd mellan brand och människa, c, som ökas med fem meter för varje beräkning upp till 55 

meter. Resultatet från beräkningarna visas i Tabell 26. 

 
Tabell 26. Längd- och avståndsförhållanden vid läckage Till vänster: Litet läckage Till höger: Stort läckage 

Litet läckage  Stort läckage 

C 

[m] 

X  

[m] 

Y 

[m] 

 C 

[m] 

X  

[m] 

Y 

[m] 

5 1,334554138 1,128379167  5 2,16048892 2,256758334 

10 0,667277069 0,564189584  10 1,08024446 1,128379167 

15 0,444851379 0,376126389  15 0,720162973 0,752252778 

20 0,333638535 0,282094792  20 0,54012223 0,564189584 

25 0,266910828 0,225675833  25 0,432097784 0,451351667 

30 0,22242569 0,188063195  30 0,360081487 0,376126389 

35 0,190650591 0,161197024  35 0,308641274 0,322394048 

40 0,166819267 0,141047396  40 0,270061115 0,282094792 

45 0,148283793 0,125375463  45 0,240054324 0,250750926 

50 0,133455414 0,112837917  50 0,216048892 0,225675833 

55 0,121323103 0,102579924  55 0,196408084 0,205159849 

 

Utifrån värdena i Tabell 26 beräknas vinkelfaktorn för en yta enligt Ekvation 5 och adderas 

sedan enligt Ekvation 4. Beräkningsstegen visas för avståndet fem meter och litet läckage.  

 

                       

 
 

  
(

    

√       
     

     

√       
 

     

√        
     

    

√        
)

       
 

                       

 

Beräkningarna utförs för både litet och stort läckage med Ekvation 4 och 5 och med ett ökande 

avstånd. Resultatet från samtliga beräkningar är sammanställt i Tabell 27. 
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Tabell 27. Till vänster: Vinkelfaktor vid olika avstånd vid litet läckage Till höger: Vinkelfaktor vid olika 

avstånd vid stort läckage 

Litet läckage   Stort läckage 

C 

[m] 

F12 F12-15   C 

[m] 

F12 F12-15 

5 0,162068 0,64827   5 0,214197 0,856788 

10 0,079934 0,319735   10 0,150434 0,601737 

15 0,043519 0,174075   15 0,100938 0,40375 

20 0,026596 0,106384   20 0,069238 0,276951 

25 0,017735 0,070941   25 0,049362 0,197448 

30 0,012604 0,050417   30 0,036554 0,146215 

35 0,009393 0,037572   35 0,027979 0,111917 

40 0,007259 0,029036   40 0,022021 0,088084 

45 0,005773 0,023091   45 0,01774 0,070962 

50 0,004698 0,018791   50 0,014574 0,058297 

55 0,003896 0,015584   55 0,012173 0,048693 

 

Den infallande strålningen från en pölbrand mot en människa vid olika avstånd beräknas med 

hjälp av Ekvation 3 och de beräknade värdena för vinkelfaktorn ovan. Beräkningsstegen visas för 

avståndet fem meter och litet läckage. 

 

                                          

 

De övriga beräkningarna utgörs enligt samma metod men med varierande avstånd. Resultatet 

från samtliga beräkningar är sammanställda i Tabell 28. 

 
Tabell 28. Till vänster: Infallande strålning vid litet läckage Till höger: Infallande strålning vid avstånd stort 

läckage 

Litet läckage   Stort läckage 

C [m] Q [kW]   C [m] Q [kW] 

5 54   5 71 

10 27   10 50 

15 14   15 34 

20 9   20 23 

25 6   25 16 

30 4   30 12 

35 3   35 9 

40 2   40 7 

45 2   45 6 

50 2   50 5 

55 1   55 4 
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Utifrån beräkningarna
 
sammanställda i Tabell 28 och kriterierna för när skador uppstår till följd 

av värmeexponering angivet av SRV (2003) görs en bedömning om skadeområde. Skadeområdet 

bedöms utgöra det område där risk finns för exponering av infallande strålning av 15 kW/m
2 

och 

redovisas i Tabell 29. Det totala avståndet består av det beräknade avståndet samt pölbrandens 

radie.  

 
Tabell 29. Resultat avstånd kritiska förhållanden vid litet och stort läckage 

Typ av läckage Litet  Stort  

Avstånd [m] 15  25 

Radie på pölbranden [m] 5,6  11,3 

Total radie [m] 21 (15+6) 36 (25+11) 

 

Bedömningen görs att personalen som befinner sig inom skadeområdet vid händelsen får 

allvarliga brännskador som kan leda till att de omkommer. Utifrån att antalet personal på 

rangerbangården uppgår till maximalt cirka 15 stycken antas att enstaka befinna sig inom 

skadeområdet. För att beräkna skadeområdets area tillämpas totala radien från Tabell 29 och 

Ekvation 16. Det har antagits att skadeområdet i omgivningen utgörs av hälften av det totala 

skadeområdet, då det tidigare gjorts antagandet om att händelsen sker på ett ytterspår. 

 

               =       = 1400   2 
 

               =       = 4000   2  

                                      =     / 2 = 693   2
  

                                     =     / 2 = 2000   2  

 

För att beräkna konsekvenserna för tredjeman inom skadeområdet tillämpas Ekvation 15. Utifrån 

resultatet i Tabell 29 används persontätheten inom radien 250 meter från rangerbangården vid 

beräkningarna. 

 

                                                                                 

                                                                                   

5.4.7 Konsekvens vid explosion oxiderande ämne och brännbar vätska 

Skadeområdet bedöms till 100 meter från händelsen. Bedömningen görs utifrån fakta från SRV 

(1998), som säger att det finns en risk för att byggnader kollapsar inom ett stort område från 

händelsen vid en explosion och att människor i byggnaderna kan skadas allvarligt. Det antas att 

händelsen har ett snabbt förlopp vilket kan leda till att personalen inte hinner sätta sig i säkerhet. 

På grund av det stora skadeområdet görs antagandet att merparten av personalen på 

rangerbangården kan få allvarliga skador och ett flertal kan omkomma. För att bedöma 

konsekvenserna för tredjeman har skadeområdets area beräknats utifrån antagen radie och 

Ekvation 16. 

 

                                                  =100
2
 x   =31 400  2  

  

Det antas att skadeområdet i omgivningen utgörs av hälften av det totala skadeområdet, då det 

tidigare gjorts antagandet om att händelsen inträffar på ett ytterspår.   
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Utifrån skadeområdet används persontätheten inom radien 250 meter från rangerbangården vid 

beräkningarna av antalet omkomna och beräkningarna görs med Ekvation 15. 

 

                                                                                     

             

5.4.8 Sammanställning av händelsernas konsekvens 

Bedömningarna och beräkningarna för händelsernas konsekvens har sammanställts i Tabell 30.  

 
Tabell 30. Sammanställning av händelsernas skadeområden 

Händelse Konsekvens arbetande Konsekvens 

tredjeman 

Urspårning Enstaka omkomna eller allvarligt skadade Påverkas ej 

Kollision Enstaka omkomna eller allvarligt skadade Påverkas ej 

Brand i lok eller godsvagn Enstaka omkomna eller allvarligt skadade Påverkas ej 

Spårspring Påverkas ej Livshotande 

skador 

Jetflamma gasol Litet 

läckage 

Enstaka svårt skadade, svåra obehag Påverkas ej 

Stort 

läckage 

Enstaka omkomna eller allvarligt skadade  3 omkomna 

Gasmolnsexplosion gasol Några omkomna eller allvarligt skadade  79 omkomna 

BLEVE gasol Några omkomna eller allvarligt skadade 826 

omkomna 

Läckage av 

svaveldioxid 

Litet 

läckage 

Enstaka omkomna eller allvarligt skadade 1 omkomna 

Stort 

läckage 

Några omkomna eller allvarligt skadade 426 

omkomna 

Antändning av 

fotogen 

Litet 

läckage 

Enstaka omkomna eller allvarligt skadade 3 omkomna  

Stort 

läckage 

Enstaka omkomna eller allvarligt skadade 8 omkomna 

Explosion oxiderande ämne 

och brandfarlig vätska 

Några omkomna eller allvarligt skadade 62 omkomna 
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5.5 Riskvärdering 

Nedan följer en värdering av de identifierade händelsernas risk som bygger på bedömd frekvens 

och konsekvens. Risken värderas med olika metoder för personal och tredjeman på grund av 

skillnader i riskkriterier. Händelsen spårspring värderas separat då den drabbar enskild tredjeman 

och inte en grupp människor som de resterande händelserna. 

5.5.1 Värdering av risken för personal på rangerbangården 

Utifrån riskkriterierna framtagna av Kemikontoret (1997) samt den bedömda frekvensen och 

konsekvensen värderas risken för rangerbangårdens personal. De händelser som antas kunna 

orsaka allvarliga skador på personalen på rangerbangården är sammanställda i Tabell 31. I 

tabellen ges händelsernas ett index som sedan förts in i riskmatrisen i Tabell 32.  

 
Tabell 31. Sammanställning av händelsernas frekvens och konsekvens för personal på rangerbangården 

Index Händelse Frekvens 

1 händelse på 

Konsekvens 

1 Urspårning 2 månader Enstaka omkomna eller allvarligt skadade 

2 Kollision 6 månader Enstaka omkomna eller allvarligt skadade 

3 Tågbrand 56 år Enstaka omkomna eller allvarligt skadade 

4 Liten jetflamma 480 miljoner år Enstaka svårt skadade eller svåra obehag 

5 Stor jetflamma 240 miljoner år Enstaka omkomna eller allvarligt skadade 

6 Gasmolnsexplosion 90 miljoner år Några omkomna eller allvarligt skadade  

7 BLEVE 23 miljarder år Några omkomna eller allvarligt skadade 

8 Litet läckage av giftig 

gas 

143 miljoner år Enstaka omkomna eller allvarligt skadade 

9 Stort läckage av giftig 

gas 

143 miljoner år Några omkomna eller allvarligt skadade 

10 Antändning av litet 

läckage av brandfarlig 

vätska 

1 miljoner år
 
 Enstaka omkomna eller allvarligt skadade 

11 Antändning av stort 

läckage av brandfarlig 

vätska 

9 miljoner år Enstaka omkomna eller allvarligt skadade 

12 Explosion oxiderande 

ämne och brandfarlig 

vätska 

10 miljarder år Några omkomna eller allvarligt skadade  
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Tabell 32. Riskmatris som visar de olika händelsernas risk 

5.5.2 Värdering av risken för tredjeman i rangerbangårdens omgivning 

Utifrån riskkriterierna för samhällsrisk framtagna av SRV (1997) och den bedömda frekvensen 

och konsekvensen värderas risken för tredjeman i rangerbangårdens omgivning. Tabell 33 visar 

accepterade risknivåer med den av SRV rekommenderade lutningen -1. Den händelser som 

genom analysen visat kunna orsaka allvarliga skador på tredjeman Tabell 34. Händelsernas 

ackumulerade frekvens och konsekvens ur Tabell 34 har använts för att bedöma samhällsrisken i 

F/N-diagrammet i Figur 31. Den ackumulerade frekvensen är beräknad genom att händelserna 

sorterats utifrån den händelse som ger störst konsekvens. Frekvensen har sedan summerats 

genom att ta händelsens frekvens adderat med ovanstående händelses frekvens. I diagrammet i 

Figur 31 visas de rekommenderade riskkriterierna för samhällsrisk framtagna av SRV (1997). 

Den övre kurvan visar gränsen mellan medelhög och hög risk och den nedre kurvan gränsen 

mellan låg och medelhög risk.  

 
Tabell 33 Övre och undre accepterade risknivåer enligt SRV (1997) 

Riskkriterier SRV 

Övre accepterad frekvens Undre accepterad frekvens Antal döda 

1,00E-04 1,00E-06 1 

1,00E-05 1,00E-07 10 

1,00E-06 1,00E-08 100 

1,00E-07 1,00E-09 1000 

1,00E-08 1,00E-10 10000 

 
  

  

Frekvens      

1 gång/år    1,2  

1 gång/-10 år      

1 gång/-100år    3  

1 gång/-1000 år      

1 gång/-10000 år      

1 gång/-100000 år      

1 gång/-1 milj. år    10  

1 gång/-10 milj. år   4 5,8,11 6,7,9,12 

Konsekvens Övergående 

lindriga 

obehag 

Enstaka 

skadade eller 

varaktigt 

obehag 

Enstaka 

svårt 

skadade eller 

svåra obehag 

Enstaka 

döda eller 

svårt 

skadade 

Några döda 

eller svårt 

skadade 

Risknivå Låg  Medel  Hög 
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Tabell 34. Sammanställning frekvens och konsekvens tredjeman 

Händelse Frekvens Ackumulerad frekvens Antal döda 

BLEVE 4,20E-11 4,20E-11 826 

Stort läckage av giftig gas 7,00E-09 7,04E-09 426 

Gasmolnsexplosion 1,10E-08 1,80E-08 79 

Explosion oxiderande ämne och 
brandfarlig vätska 

9,00E-11 1,81E-08 62 

Antändning av stort läckage av 
brandfarlig vätska 

1,10E-07 1,28E-07 8 

Stor jetflamma 4,20E-09 1,32E-07 3 

Antändning av litet läckage av 
brandfarlig vätska 

9,60E-07 1,09E-06 3 

Litet läckage av giftig gas 7,00E-09 1,10E-06 1 

 

 
Figur 31. Samhällsrisk Gävle rangerbangård 

  

1.00E-12

1.00E-11

1.00E-10

1.00E-09

1.00E-08

1.00E-07

1.00E-06

1.00E-05

1.00E-04

1.00E-03

1.00E-02

1.00E-01

1 10 100 1000 10000

Övre accepterad
gräns

Undre accepterad
gräns

Samhällsrisk Gävle
rangerbangård

Samhällsrisk Gävle rangerbangård 

X-axel: Antal döda 

Y-axel: Frekvens 
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5.5.3 Riskvärdering spårspring 

Risken för spårspring värderas genom en uppskattning med stöd av riskmatrisen i Figur 30. 

Händelsen berör tredjeman men kriterierna för samhällsrisk och F/N diagrammet är inte 

tillämpbart då händelsen endast innebär en fara för en enskild person. Bedömningarna visar att 

spårspring kan ske 15 gånger per år och att händelsen med stor sannolikhet kan leda till allvarliga 

skador och dödsfall. Utifrån dessa bedömningar görs antagandet att denna händelse utgör en hög 

risk, se Figur 32.  

 

 
Figur 32. Riskvärdering spårspring 
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5.5.4 Sammanställning riskvärdering 

Enligt SRV (2003) ska händelsernas risknivå bedömas som acceptabel eller ej utifrån den 

riskvärdering som utförts. Utifrån kriterierna som använts i denna analys, från Kemikontoret 

(1997) och SRV (1997) , innebär de risker som värderats som hög risk som oacceptabla. Enligt 

SRV (1997) ska det för dessa händelser samt för andra identifierade brister tas fram ett 

åtgärdsförslag för att sänka risknivån.  

 

Riskvärderingen visar att av de analyserade händelserna på Gävle rangerbangård utgör tre 

händelser en hög risk för personal och tredjeman. För risker som innebär en medelhög risk ska 

åtgärders nytta vägas mot kostnaden att införa dem enligt SRV (1997). Riskvärderingen visar 

även att ett flertal analyserade händelser utgör en medelhög risk för personal och tredjeman. I 

Tabell 35 visas en sammanställning över vilka händelser som utgör en hög och medelhög risk för 

personal respektive tredjeman.  

 
Tabell 35. Sammanställning riskvärdering 

 För personal        För tredjeman 

Hög risk  Urspårning  

 Kollision 

 Spårspring 

Medelhög 

risk 
 Tågbrand 

 Liten jetflamma  

 Stor jetflamma  

 Gasmolnsexplosion 

 BLEVE  

 Litet läckage av giftig gas 

 Stort läckage av giftig gas 

 Antändning av litet läckage 

av brandfarlig vätska 

 Antändning av stort läckage 

av brandfarlig vätska 

 Explosion oxiderande ämne 

och brandfarlig vätska 

 Stort läckage av giftig 

gas 

 Antändning av litet 

läckage av brandfarlig 

vätska 
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6 Slutsats 
I detta kapitel kommer slutsatser dras utifrån utförd analys av identifierade brister och händelser 

på Gävle rangerbangård.  

6.1 Allmänt 

Analysen visar att frekvensen för urspårning och kollision på rangerbangården är hög, vilket kan 

bero på att vagnar rullar utan lok på rangerbangården. Vid riskidentifieringen uppmärksammades 

det att växeln norr om krysset har ett signalsystem som leder till osäkerheter hos lokförare vilket 

även det kan vara en anledning till den höga olycksfrekvensen. Analysen visar även att 

frekvensen för kollision mellan rälsbundet fordon och annat fordon är längre än i den litteratur 

som studerats. En orsak till detta kan vara att det på rangerbangården inte finns någon 

plankorsning. Enda sannolikheten för denna typ av kollision anses vara om snöskottnings- och 

underhållsfordon befinner sig på eller i nära anslutning till spår. I och med riskanalysen av Gävle 

rangerbangårds verksamhet framkom att tekniska fel är en vanlig orsak till urspårning och 

kollision vilket stämmer överens med studerad teori av SRV (2003).  

 

Ett intressant resultat som upptäckts i och med riskanalysen på Gävle rangerbangården och som 

antas bero på den låga hastigheten fordon framförs med är att frekvens och konsekvens för ett 

flertal händelser är reducerad jämfört med den teori som studerats.  En skillnad är sannolikheten 

att en urspårning sker till följd av en kollision som Banverket (2006) skriver är hög men som 

endast skett i enstaka fall på rangerbangården. En annan skillnad är att det vid de olyckor som 

skett på rangerbangården har konsekvenserna främst inneburit skada på materiel och inte på 

människa. Även avståndet vagnar och lok hamnar inom efter en urspårning är kortare vid de 

olyckor som skett på rangerbangården än vad Fréden (2001) beskriver i sin teori.  

 

Analysen visar att ungefär var tionde vagn som hanteras på Gävle rangerbangård innehåller 

farligt gods och väldigt utmärkande för rangerbangården är den stora mängden fotogen som 

hanteras.  Det har även genom analysen uppmärksammats att det finns försiktighetsåtgärder vid 

rangering av explosiva ämnen, genom reglering i RID-S, men att ämnen som tillsammans utgör 

en fara för explosion, exempelvis oxiderande ämne och brandfarlig vätska, inte omfattas av dessa 

föreskrifter. Rutinerna eller märkningen som skulle förhindra att en vagn med oxiderande ämne 

släpps över vall efter en med brandfarlig vätska eller tvärtom antas vara en möjlighet att sänka 

risken för sådana händelser.  
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6.2 Slutgiltig bedömning 

Syftet med den riskanalys som genomförts på Gävle rangerbangård var att åskådliggöra 

riskbilden för allvarliga skador på personal och tredjeman. Riskanalysen visar att händelserna 

urspårning, kollision och spårspring utgör en hög risk på rangerbangården. Den största risken för 

allvarliga skador på tredjeman visar sig i analysen vara spårspring och för personalen visar det 

sig vara urspårning. Tabell 35 visar att övriga analyserade händelser utgör en medelhög risk för 

personalen utifrån de kriterier framtagna av Kemikontoret (1997) . Tabell 35 visar även att två av 

de analyserade händelserna utgör en medelhög risk för tredjeman utifrån kriterierna av SRV 

(1997).  

 

I och med riskanalysen har det även identifierats brister i rutiner. Bristerna anses bidra till en 

förhöjd risk på rangerbangården och det rekommenderas att dessa åtgärdas. Det anses 

oacceptabelt att upprätta riskanalyser och sedan inte använda resultatet till att öka säkerheten på 

rangerbangården. Att rangerutövare och Trafikverket har bristfällig tillgång till information om 

vagnar och dess innehåll anses som något som skulle kunna leda till att konsekvenserna av ett 

utsläpp blir större än om samtliga aktörer har en helhetsbild av rangerbangården. En helhetsbild 

anses bidra till kortare kontaktvägar och skulle kunna leda till att räddningstjänsten vid en 

eventuell olycka får information snabbare och tydligare. Att brandvattenförsörjningen på 

området är underdimensionerad anses kunna utgöra en orsak till att en brand får väldigt allvarliga 

konsekvenser. Att ha tillgång till brandvatten är en förutsättning för att räddningstjänsten ska 

kunna genomföra en insats vid en brand och det anses som en brist som Trafikverket borde ta på 

stort allvar. 

 

De verksamhetsansvariga för rangerbangården är skyldiga att vidta åtgärder för händelser som 

innebär en hög risk eftersom att de enligt Lagen (SFS 2006:263) om transport av farligt gods är 

skyldiga att förebygga och begränsa skador på liv. Det borde ligga i Trafikverkets intresse att 

sänka risknivån i och med att de har ett ekonomiskt ansvar även för inträffade olyckor på 

rangerbangården. Genomförs rekommenderade åtgärder och risknivån sänks på anläggningen är 

bedömningen att Gävle rangerbangård har en acceptabel risknivå utifrån de riskkriterier och den 

metod denna riskanalys är genomförd på. 

6.3 Rekommenderade åtgärder 

Det rekommenderas att Trafikverket ser över sina rutiner angående riskhanteringsprocessen. En 

plan bör tas fram för vem som är huvudansvarig samt att det bör beslutas om en tidsplan för när 

åtgärderna ska vara genomförda.  

  

För att minska risken för spårspring och för att uppfylla kraven på tillträdesskydd i RID-S bör 

tillträdesskyddet kring rangerbangården förbättras samt någon typ av övervakningssystem 

installeras. Det rekommenderas även att kolonilotten tas bort alternativ att tillfartsvägen ses över. 

Då risken för att personer kan skadas på grund av spårspring anses hög rekommenderas även att 

åtgärder vidtas tills dess att projektet som pågår i dagsläget, med att hägna i rangerbangården, är 

slutfört. Efter färdigställanden bör även en ny riskvärdering göras för händelsen spårspring, 

innehållande en bedömning om ytterligare åtgärder bör vidtas.  Det rekommenderas att 

verksamhetsansvariga ser över möjligheten till att placera skyltar kring spårområdet som 

informerar om att det är förbjudet att beträda spårområdet samt att det är förenat med livsfara. Ett 

alternativ för att övervaka rangerbangården anses vara att införa övervakningsronder. Vid 
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övervakningsronderna kan obehöriga i spåren upptäckas och det skulle även kunna sänka 

frekvensen för kollision om det vid ronderna säkerhetsställs att vagnar innehållande farligt gods 

är rätt placerade och inte kan komma i rullning. Ronderna skulle även kunna medföra en 

reducering av konsekvenserna av ett läckage då skador på tankar eller ventiler skulle kunna 

upptäckas i ett tidigare skede. 

 

För att sänka den oacceptabelt höga risken för kollision och urspårning på rangerbangårdens 

område rekommenderas det att signalsystemet vid växeln norr om krysset utvecklas så att 

signalen visar vilket av de tre spåren som får klarsignal. 

 

För att kunna hantera händelser som innebär att det börjar brinna och minska konsekvenserna av 

dessa rekommenderas att brandvattenförsörjningen på anläggningen ses över tillsammans med 

den kommunala räddningstjänsten. 

 

Att informera om giftiga gasers egenskaper samt vad man bör tänka på vid ett utsläpp anses vara 

en möjlig åtgärd för att minska konsekvenserna av ett utsläpp av en giftig gas. En 

rekommendation för att sprida information bland personalen är att utsläpp av giftig gas är ett 

scenario på en övning. Det rekommenderas även att ett utskick med information, liknande det 

som i dagsläget skickas till de som bedriver verksamhet i rangerbangårdens närhet, även skickas 

till boende i rangerbangårdens omgivning.    

 

 Tabell 36 visas en sammanställning av rekommenderade åtgärder för att sänka risken på Gävle 

rangerbangård. 

 
Tabell 36. Rekommenderade åtgärder 

Risk       Rekommenderade åtgärder 

 

Spårspring  Placeringen av kolonilotterna bör ses över 

 Tillträdesskyddet bör förbättras 

 Införa system med övervakningsronder då rangerbangården är 

obemannad  

 Placera skyltar som informerar om att det är förbjudet samt livsfarligt 

att beträda spårområdet   

 

Kollision och 

urspårning 
 Utveckla signalsystemet vid växeln norr om krysset, signalen bör 

visa vilket av de tre spåren som får klarsignal 

 

Bristande rutiner  Trafikverket bör utveckla sin riskhanteringsprocess  

 

Brand    Det bör säkerhetsställas att tillfredsställande brandvattenförsörjning 

finns på anläggningen 

 

Utsläpp av giftig 

gas   
 Utsläpp av giftig gas bör vara ett scenario vid en övning 

 Det bör skickas information om rangerbangårdens verksamhet och 

risker till boende i omgivningen 
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6.4 Osäkerheter 

I de beräkningar och bedömningar som gjorts i riskanalysen finns en viss osäkerhet. Det är 

endast händelserna urspårning och kollision som grundar sig på olycksstatistik från Gävle 

rangerbangård. De resterande händelserna baseras på värden från litteratur och andra riskanalyser 

vilket ger en viss osäkerhet i resultatet. Att de flesta sannolikhetsvärden från litteratur är 

anpassade för tåg där hastigheten är hög och transport sker mellan stationer innebär även det en 

osäkerhet i resultatet då det på rangerbangårdar hanteras främst vagnar i en betydligt lägre 

hastighet. En överskattning av risken för antändning av brandfarlig vätska kan finnas i analysen 

då indata för antändning av brandfarlig vätska varit anpassad för ämnen med brännbarhetsklass 1 

och den främsta brandfarliga vätskan som finns på Gävle rangerbangård är fotogen som tillhör 

brännbarhetsklass 2b. En viss osäkerhet kan också finnas i resultatet för risken för explosion med 

oxiderande ämnen och brandfarlig vätska eftersom en stor del av de oxiderande ämnen som 

hanteras på rangerbangården utgörs av väteperoxid som enligt RID-S ej får transporteras om 

koncentrationen är över 60 % vilket det inte har tagits hänsyn till i beräkningarna. Vid 

beräkningarna av konsekvensen för tredjeman görs antagandet att samtliga boende och 

förvärvsarbetande i rangerbangårdens område befinner sig utomhus vilket kan innebära att 

konsekvensen är överskattad.  

6.5 Förslag till vidare studier 

Ett förslag på vidare studier är att se över möjligheten att införa rutiner eller märkning med 

information liknande den i Figur 6 för vagnar innehållande ämnen som tillsammans utgör en risk 

för explosion.  

 

I och med att rangerutövarna endast har tillgång till information om sina egna vagnar och att 

Trafikverket endast har information om vagnarna när de tillhör tågsätt gör det svårt för dem att 

skapa sig en gemensam lägesbild. Då Trafikverket anser att det inte finns något system för detta i 

dagsläget borde detta innebära att det är ett problem på samtliga rangerbangårdar. Det anses 

viktigt att samtliga inblandade på rangerbangården är medveten om de risker som finns på 

området och har samma lägesbild. Det anses därför som en intressant och nödvändigt problem att 

angripa i vidare studier.  

 

Det har genom arbetet med analysen identifierats ett stort urval av riskanalysmetoder och 

granskningen av riskanalyser av andra rangerbangårdar visar att de utförts enligt olika metoder. 

Inför arbetet med denna rapport identifierades inte någon metod framarbetad för rangerbangårdar 

utan delar av flera metoder fick tillämpas. Det anses intressant att se över möjligheten att arbeta 

fram en mall och riktlinjer för hur en riskanalys av en rangerbangård ska utföras.  
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Bilaga 1. Spridning Luft   

Indata litet läckage 

 

 

Kemikalie Svaveldioxid 

 UN-nummer 1079 

 CAS-nummer 7446-09-5 

 

Lagringsdata Kemikaliemängden är baserad på järnvägsvagn med 64000 kg. 

 Kemikalien är lagrad vid temperaturen 20,0 °C. 

 Inget pålagt övertryck. 

 Vätskenivån i förhållande till läckaget är 1 m. 

 

Läckage Läckagetypen är packningsläckage. 

 Läckagets area är 0,2 cm². 

 

Omgivning 1. Öppet landskap (ytråhet 0,03 m). 

 

 2. Tät skog/stad (ytråhet 1 m). 

 

Konc inomhus Ventilationsintagen är på 3 m höjd. 

 Byggnaderna har 0,5 luftväxlingar per timme. 

 

Väder Spridningen har beräknats för Sommar, Dagsljus och Klart i Södra Norrland. 

 Stabilitetsklass C - Svagt instabil och 719 W/m² solinstrålning. 

 Temperaturen är 20,0 °C, Vindhastigheten på 10 m höjd är 5,0 m/s 

 och vindriktningen är 225 grader. 

 Scenariot är skapat för 2012-07-03 12:00. 

 

 

Åtgärder  

 

Position X / Nord 6729923 SWEREF 99 TM 

 Y / Öst  617407 SWEREF 99 TM 

 

Begränsningar Koncentrationen beräknas för höjden 1,5 m. 

 Den yttre beräkningsgränsen går vid 1 ppm. 

 

SCENARIORESULTAT 

 

Antagande Utströmning av tryckkondenserad gas i vätskefas.  

 Ingen pöl bildas. 

 Den luftburna källstyrkan kommer från vätskeutströmningen från tank. 

 

Beräkningar Tryck i tanken 3,30 bar (beräknad) 

 Utsläppets källstyrka 0,30 kg/s (beräknad) 

 Utsläppets varaktighet 3502 minuter (beräknad) 

 



 

 

Indata stort läckage 

 

Kemikalie Svaveldioxid 

 UN-nummer 1079 

 CAS-nummer 7446-09-5 

 

Lagringsdata Kemikaliemängden är baserad på järnvägsvagn med 64000 kg. 

 Kemikalien är lagrad vid temperaturen 20,0 °C. 

 Inget pålagt övertryck. 

 Vätskenivån i förhållande till läckaget är 1 m. 

 

Läckage Läckagetypen är stort hål på tank. 

 Läckagets area är 50,3 cm². 

 

Omgivning Öppet landskap (ytråhet 0,03 m). 

 2. Tät skog/stad (ytråhet 1 m). 

 

Konc inomhus Ventilationsintagen är på 3 m höjd. 

 Byggnaderna har 0,5 luftväxlingar per timme. 

 

Väder Spridningen har beräknats för Sommar, Dagsljus och Klart i Södra Norrland. 

 Stabilitetsklass C - Svagt instabil och 719 W/m² solinstrålning. 

 Temperaturen är 20,0 °C, Vindhastigheten på 10 m höjd är 5,0 m/s 

 och vindriktningen är 225 grader. 

 Scenariot är skapat för 2012-07-03 12:00. 

 

 

Åtgärder  

 

Position X / Nord 6729923 SWEREF 99 TM 

 Y / Öst  617407 SWEREF 99 TM 

 

Begränsningar Koncentrationen beräknas för höjden 1,5 m. 

 Den yttre beräkningsgränsen går vid 1 ppm. 

 

SCENARIORESULTAT 

 

Antagande Utströmning av tryckkondenserad gas i vätskefas.  

 Ingen pöl bildas. 

 Den luftburna källstyrkan kommer från vätskeutströmningen från tank. 

 

Beräkningar Tryck i tanken 3,30 bar (beräknad) 

 Utsläppets källstyrka 77 kg/s (beräknad) 

 Utsläppets varaktighet 14 minuter (beräknad) 

 

 

 

 

 



 

 

Bilaga 2. Utskick till närliggande verksamheter 

Viktig information till dig som bedriver verksamhet i omedelbar 

närhet av Gävle rangerbangård 

 

Inledning 

Denna information från Trafikverket riktar sig till dig som bedriver verksamhet i omedelbar 

närhet av Gävle rangerbangård. Syftet är att informera om vilka risker som verksamheten på 

Gävle rangerbangård kan medföra och vad Trafikverket gör vid ett nödläge på 

rangerbangården.  

För mer information hänvisas du till Trafikverkets säkerhetssamordnare för Gävle 

rangerbangård på telefonnummer 010-123 1319. 

Vilka risker finns på Gävle rangerbangård 

Gävle rangerbangård är en av landets största bangårdar för rangering av gods. En del av de 

vagnar som rangeras innehåller Farligt Gods
1
. Rangeringen innebär i sig en risk för påkörning 

av människor, fordon etc. i samband med rullande godsvagnar. Vidare finns det farliga 

strömförande föremål på området och föremål där man lätt kommer i kläm och kan skada sig 

svårt. En olycka där Farligt Gods är inblandat kan medföra att det uppkommer fara för hälsa 

och liv på stora avstånd från själva olycksplatsen. Det kan exempelvis handla om splitter, 

värmestrålning eller giftig gas. Eftersom er verksamhet ligger i omedelbar närhet av 

spårområdet på Gävle rangerbangård kan det alltså inte uteslutas att er verksamhet hamnar i 

fara vid en olycka med Farlig Gods. 

 

                                                 
1 Farligt Gods är ett samlingsbegrepp för ämnen och föremål som har sådana farliga egenskaper att de 

kan orsaka skador på människor, egendom och miljö om de inte hanteras rätt under en transport. 



 

 

 
 

Exempel på märkning av vagnar med farliga ämnen 

 

Vad gör Trafikverket vid en olycka med Farligt Gods på Gävle rangerbangård? 

Vid en olycka med Farligt Gods på Gävle rangerbangård kommer Trafikverket att vidta 

åtgärder enligt en särskild nödlägesplan, vilket bland annat innebär att ett utrymningslarm 

kommer aktiveras på rangerbangården. Syftet med att aktivera utrymningslarmet är att alla 

som vistas på rangerbangården ska lämna denna och istället bege sig till någon av de 

återsamlingsplatser som placerats på olika platser runt området. 

Utrymningslarmet har ett snabbt pulserande ljud som ljuder i upp till tre minuter och som hörs 

inom Gävle rangerbangårds spårområde. När faran är över ljuder en sammanhängande signal i 

30 sekunder. 

 

Vad bör Du göra vid en olycka med Farlig Gods på Gävle rangerbangård? 

Om ett större område än själva rangerbangården behöver utrymmas kommer 

räddningstjänsten meddela detta till er berörda på lämpligt sätt.  

Om du själv upptäcker en olycka ska du omedelbart ringa SOS Alarm på telefonnummer 112. 

Tänk på att det, för din och andras säkerhet, aldrig är tillåtet att vistas på spårområdet! 


