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Inledning 
Den här rapporten är tänkt som ett stöd för alla de som har behov av att få en 
övergripande förståelse av det riskanalytiska arbetet då det gäller värdering av 
personsäkerhet i järnvägstunnlar. 
 
Att utföra riskanalyser vid planering, utförande och förvaltning av 
järnvägstunnlar ställer höga krav på kännedom om de ingående systemdelarna 
och deras samspel. Det ställer också höga krav på förmågan att tillämpa system- 
och processteori, d.v.s. att kunna strukturera och analysera tåg – tunnel systemets 
beteende i form av händelsekedjor. Att ansvara för ledning och styrning av ett 
sådant arbete ställer därför också höga krav. 
 
Det som anges här omfattar endast personsäkerhet i järnvägstunnlar. För 
personsäkerhet i vägtunnlar gäller andra regler. En av orsakerna till de skilda 
regelsystemen är att järnvägen erbjuder större möjligheter till förebyggande 
arbete jämfört med vägtrafiken. Vid järnvägstunnlar förutsätts inte heller 
räddningstjänstens insats för att säkerhetsmålet ska kunna uppnås. 
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Varför personsäkerheten ska värderas 
Den svenska staten har, på samma sätt som många andra länder, under lång tid 
verkat för att öka järnvägens andel av transportarbetet. Ett av de främsta motiven 
för detta har varit att man eftersträvat ökad transportsäkerhet eftersom järnvägen 
är ett av samhällets allra säkraste transportmedel, se FIGUR 1. Satsningen har 
pågått ända sedan 1980-talet och den är en del av de Europeiska säkerhets- och 
uthållighetssträvandena i stort. 
 

 

FIGUR 1: Transportsäkerhetsjämförelse. 

Att öka järnvägens andel av transportarbetet är inte den enda strategi som 
används för att öka trafiksäkerheten. Järnvägen är dessutom ålagd att ytterligare 
förbättra sin nuvarande, redan höga, säkerhet. Via lagstiftingen anges dock att 
förbättringen inte får ske på bekostnad av konkurrenskraften gentemot andra 
trafikslag. Detta är också i linje med de trafikpolitiska målen, se FIGUR 2. 
 
 

 

FIGUR 2: Avvägning mellan kostnad och ökad säkerhet. 
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Då det gäller arbetet med att förbättra järnvägens säkerhet inklusive säkerheten i 
tunnlar inriktas arbetet i första hand mot förebyggande åtgärder. Resultatet av 
denna prioritering illusteras i FIGUR 3 nedan. Denna strategi, som är föreskriven 
i de trafikpolitiska målen, är även implementerad i de regelverk som används. 
 
 

 

FIGUR 3: Det långsiktiga förbättringsarbetet med avseende på järnvägssäkerhet inom EU 
inklusive Norge (omkomna per miljard personkilometer). 

 
Av den statistik som redovisas ovan framgår att det är ovanligt att någon av de 
ombordvarande förolyckas eller kommer till skada vid en järnvägsolycka. Detta 
gäller både internationellt och i Sverige. Det är ännu mer ovanligt att människor 
kommer till skada i samband med järnvägsolyckor i tunnlar. Det finns t.ex. inga 
dödsfall eller skadade människor registrerade i den svenska olycksstatistiken 
rörande tunnlar. I ett internationellt perspektiv, och sett över en längre tidrymd, 
har det inträffat tunnelolyckor. Dessa pekar på förhöjda risker vid tunnelbanor 
och underjordiska stationer, men inte vid linjetrafik. Det finns med andra ord en 
potential för olyckor med allvarliga konsekvenser. Denna potential är tillräcklig 
för att personsäkerhetsfrågorna vid järnvägstrafik i tunnlar ska tas på stort allvar. 
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Lagar, regler och ansvar 
Från de tidiga skedenas utredningar till detaljprojekteringen i byggskedet är 
arbetet med värdering av personsäkerheten i järnvägstunnlar en central del av det 
som behöver göras för att säkerställa att såväl de övergripande som de 
preciserade trafikpolitiska målen ska kunna uppnås. 
 
De transportpolitiska målen har under lång tid varit den viktigaste 
utgångspunkten för regeringens val av styrmedel inom transportområdet (ett 
annat är tilldelningen av medel). Vilka de trafikpolitiska målen är, framgår av 
den proposition regeringen överlämnade till riksdagen i mars 2009. Det 
övergripande målet anges vara att ”säkerställa en samhällsekonomiskt effektiv 
och långsiktigt hållbar transportförsörjning”. Detta ska uppnås samtidigt som 
funktionsmålen ”Tillgänglighet” och hänsynsmålet ”Säkerhet, miljö och hälsa” 
uppnås. Säkerheten på järnväg utgör med andra ord en del av hänsynsmålet och 
personsäkerhet i järnvägstunnlar är i sin tur en del av säkerheten på järnvägen.  
 
I propositionen anges vidare att målen ska konkretiseras i form av preciseringar. 
Detta görs dels direkt i propositionen, men hänskjuts också till berörda 
myndigheter. Förordning (2010:185) med instruktion för Trafikverket anger att 
det är Trafikverket som ansvarar för den långsiktiga infrastrukturplaneringen. 
Detta innebär att de har ett ansvar för arbetet med målprecisering, uppföljning 
och målutveckling. 
 
Bland annat till följd den tidigare otydliga lagstiftningen har frågan om 
avstånden mellan, eller antalet, utrymningsvägar stått i fokus för omfattande 
diskussioner i de svenska järnvägstunnelprojekten genom åren. Till vissa delar 
har diskussionen rört räddningstjänstens roll vid en olycka. Nuvarande regelverk 
bygger dock på principen om självutrymning, något som innebär att frågan om 
utrymningsvägar mer handlar om vad som krävs för att självutrymningen ska 
kunna säkerställas och mindre om räddningspersonalens säkerhet vid en insats. 
 
Det finns idag ett omfattande kunskapsunderlag rörande självutrymning, i första 
hand som resultat av de omfattande beräkningar Trafikverket låtit utföra genom 
åren. Beräkningarna har synliggjort en rad viktiga faktorer, exempelvis 
branddetektion och brandlarm ombord på tågen, nödbromsblockering (för att 
undvika tågstopp i tunnel), tågpersonalens utbildning, varseblivningstid (tiden 
innan utrymning påbörjas), förflyttning ombord på tåget vid utrymning, 
utrymning från tåg till tunnel respektive utrymning i tunnel. 
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I centrum för de lagar och regler som styr arbetet med tunnelsäkerhet vid 
järnvägstrafik står EU:s direktiv, ”TSD Tunnelsäkerhet” (Tekniska 
Specifikationer för Driftskompatibilitet). Det införlivades i Svensk Lag den 1 juli 
2007 genom ändringar i järnvägslagen (2004:519) och järnvägsförordningen 
(2004:526). Den 1 juli 2008 deklarerade Transportstyrelsen, tillsynsmyndigheten 
inom transportområdet, att det är ”TSD Tunnelsäkerhet” som reglerar vilka 
minimikrav som gäller genom JvSFS 2008:4. (JvSFS 2008:4 har idag ersatts av 
TSFS 2011:107) 
 
Den 1 juli 2010 beslutades om en ny Plan- och bygglag (2010:900). Denna 
innebär att järnvägstunnlar inte är bygglovspliktiga, något som innebär en 
betydande skillnad jämfört med förhållandena under de senaste 20 åren. Däremot 
innebär inte den nya lagen någon skillnad då det gäller planläggandet av 
markanvändning utan detta är även fortsättningsvis en kommunal angelägenhet. 
Detta gör att kravet på samråd, exempelvis så som anges i Lag (1995:1649) om 
byggande av järnväg, även gäller framgent. Miljöbalken (MB) förtydligar detta 
ytterligare genom att ange att såväl samråd, miljökonsekvensbeskrivning som 
tillåtlighetsprövning gäller för verksamheter som påverkar vattenförhållandena, 
d.v.s. något som normalt kan förutsättas vid nybyggnation av tunnlar. Lag 
(2003:778) om skydd mot olyckor ger vägledning om samrådets omfattning och 
innehåll genom att precisera anläggningsägaren Trafikverkets skyldighet att 
analysera riskerna och, i skälig omfattning, tillhandahålla utrustning för 
släckning av brand och livräddning. Samråden underlättar tillvaratagandet av 
räddningstjänstpersonalens sakkunskap och erfarenhet. 
 
Sammanfattningsvis är det enligt ovan Trafikverket som äger frågan om 
personsäkerhet i järnvägstunnlar inom ramen för sitt ansvar för de trafikpolitiska 
målen. Detta förhållande har också rått under lång tid. Ansvarets omfattning 
preciseras i Förordning (2010:185) med instruktion för Trafikverket. Resultatet 
kan konstateras ha bidragit till att järnväg är ett av samhällets allra säkraste 
transportmedel, se FIGUR 1. Att den av staten utsedda förvaltaren av järnvägen 
ansvarar för säkerheten gäller inte enbart Sverige, utan i hela EU. Den 
långsiktiga effekten av denna ansvarsfördelning illusteras i FIGUR 3. 
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För att kunna ta sitt ansvar med avseende på personsäkerhet i tunnlar har 
Trafikverket låtit publicera olika regelverk. Genom dessa ställs det krav på olika 
aspekter av projektering, byggande och drift av järnvägstunnlar. För tunnlar i 
allmänhet finns exempelvis Trafikverkets Krav Tunnel, TrvK Tunnel, samt 
Trafikverkets Råd Tunnel, TrvR Tunnel. Dessa behandlar även personsäkerhet i 
järnvägstunnlar genom att åberopa de krav som ställs i TSD:n. Kravdelen, d.v.s. 
ambitionsnivån, redovisas även i BVS 1585.45 ”Personsäkerhet i 
järnvägstunnlar” (BVS = Banverkets Standard) och hänvisar även till 
regelverket, BVH 585.30 ”Personsäkerhet i järnvägstunnlar – Handbok för 
analys och värdering av personsäkerhet i järnvägstunnlar” (BVH = Banverkets 
Handbok).  
 
I FIGUR 4 illustreras förhållandena mellan de lagar och regler som nämns ovan. 
 

 

FIGUR 4: Förhållandet mellan de viktigaste lagarna och reglerna. 
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Det riskanalytiska arbetet 
Begreppet ”risk” definieras vanligen som en sammanvägning av händelsers 
sannolikhet och konsekvens. Denna definition används även vid värdering av 
personsäkerhet i järnvägstunnlar.  Hur sammanvägningen görs och hur den 
värderas beror på riskägarens förhållningssätt till riskerna och uttrycks i form av 
ett säkerhetsmål. För personsäkerhet i järnvägstunnlar uttrycks detta genom en 
grafiskt formulerad Ambitionsnivå, ett mål som även sammanfattas på följande 
sätt i BVH 585.30: 
 

Järnvägstrafik per kilometer i tunnlar skall vara lika 
säker som järnvägstrafik per kilometer på markspår, 
exklusive plankorsningar. 

 
Den centrala delen av arbetet med att bestämma olika riskers betydelse, så att de 
kan jämföras, värderas och hanteras på ett strukturerat och transparent sätt utgörs 
av riskanalysen. Det riskanalytiska arbetet kan beskrivas som en process som 
innebär uppbyggnad av förståelsen av naturen hos de risker som analyseras. 
Detta är i sin tur en del av den s.k. riskhanteringsprocessen, och omfattar 
utförandet av följande aktiviteter: 
 
(i) Beskrivning av risksammanhang, d.v.s. en orienterande beskrivning av den 

miljö (det system) i vilken säkerhetsmålen ska uppnås. Benämns också 
systembeskrivning. 

(ii) Riskidentifiering, d.v.s. en förteckning över de risker (händelser) som 
innebär att det som ska skyddas eventuellt inte kan skyddas fullt ut, t.ex. 
människors liv och hälsa. 

(iii) Riskanalys, d.v.s. en bestämning av identifierade riskers sannolikheter 
respektive konsekvenser. Detta kan göras med varierande noggrannhet. 

(iv) Riskutvärdering, d.v.s. en jämförelse mellan riskernas sannolikheter och 
konsekvenser och säkerhetsmålets. Jämförelsen görs grafiskt med hjälp av 
riskmatris eller f/N-diagram.  

(v) Riskbehandling, d.v.s. att vidta åtgärder som påverkar en eller flera av de 
analyserade riskernas sannolikhet och/eller konsekvens för att uppnå 
säkerhetsmålet. 
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Tillvägagångssättet vid utförande av riskanalyser kan illustreras med hjälp av en 
”fluga”, se FIGUR 5. 
 

 

FIGUR 5: ”Flugan”, illustration av järnvägssystemet från ett riskperspektiv. 

 
”Flugan” ger en sammanfattande beskrivning på hur avvikelser som inte 
upptäcks och hanteras i tid kan utvecklas till olyckssituationer, och som kan få 
olika förlopp beroende på detektion och hantering. De tänkbara 
slutkonsekvenserna kan därmed variera beroende på en mängd omständigheter. 
Nedan ges en beskrivning av ”flugans” olika delar. 
 
─ På flugans vänstra sida redovisas det system som avgränsar riskerna. Det är 

kunskaperna om detta system och hur dess delar samspelar som skapar 
förståelsen av hur systemet fungerar. Denna kunskap är en förutsättning för 
att riskanalysen ska kunna utföras. 

─ Till höger om systemet redovisas den ”gröna sidan” av flugan, d.v.s. 
systemets normala funktion. Denna upprätthålls med hjälp av tre regel- och 
rutinstyrda säkerhetsbarriärer: (i) systemkontroll, (ii) värdering av uppmätta 
avvikelser samt (iii) åtgärdande. Det finns med andra ord en ”inbyggd” 
mekanism som hanterar risker innan det inträffar någon olycka. Kontrollerna 
kan exempelvis avse signalsystem, räler, hjul m.m. 

─ I ”flugans” mitt finns de tänkbara olyckssituationerna, vanligen preciserade i 
form av en s.k. olyckskatalog i den enskilda riskanalysen. Det är uppkomsten 
av dessa som förebyggs på flugans gröna sida; järnvägens recept för hög 
säkerhet. 
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─ Till höger om olyckssituationerna ligger flugans ”röda sida”, d.v.s. de 
olycksutvecklingar som behöver tas om hand i händelse av en olycka. Även 
den röda sidan omfattar tre rutin- och regelstyrda säkerhetsbarriärer: (i) 
detektion av att en olyckssituation uppstått, (ii) hantering av situationen samt 
(iii) minimering av konsekvenserna. Även de barriärer som reducerar 
konsekvenser är inbyggda i systemet. För scenariot ”urspårning” kan detta 
avse (i) detektorer för urspårning, (ii) urspårningsbegränsare samt (iii) 
kommunikationssystem för omledning av trafik, bortkoppling av kraft, 
tillkallande av assistans m.m. 

─ Längst till höger i flugan visas de möjliga slutkonsekvenserna. Dessa kan 
variera stort: från inga skador till många döda. Varje slutkonsekvens har sin 
egen sannolikhet beroende på systemutformning och olycksutveckling. 

 
Det är de olika scenariernas sannolikheter och konsekvenser som bygger upp 
bilden av de risker som är förenade med de olika olyckssituationerna. Det är 
också detta som i slutänden jämförs med säkerhetsmålet. I BVH 585.30 anges att 
den första analys som görs ska baseras på de åtgärder som anges under 
Minimistandard. Om analysen visar att säkerhetsmålet uppnås är analysarbetet 
klart. Om den däremot visar att säkerhetsmålet inte uppnås ska analysen 
revideras, med åtgärder som anges under Tilläggsstandard och motiveras med en 
kostnad-nytto-värdering. I FIGUR 6 illustreras resultatet av en 
säkerhetsvärdering av ett tunnel-tåg-system som inte når upp till säkerhetsmålet 
med enbart Normalstandard respektive en förnyad värdering av samma system, 
men som når upp till säkerhetsmålet (nätt och jämnt). 
 

FIGUR 6: Exempel på riskvärdering. T.v: tunnel-tåg-system med Normalstandard. T.h: 
samma tunnel-tåg-system med Tilläggsstandard. 
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Det som i detta fall skiljer det godkända från det underkända systemet är: 
 
─ Nödbromsblockering (förebyggande åtgärd på tåget) 
─ Kortare varseblivningstid (konsekvensreducerande åtgärd på tåget) 
─ Underlättande av självutrymning (konsekvensreducerande åtgärder i 

tunnelanläggningen). 
 
Säkerhetshöjande åtgärder kan klassificeras som anläggningsspecifika eller 
generella. Till de anläggningsspecifika hör de som implementeras i den enskilda 
anläggningen. Detta påverkar säkerheten vid trafik genom en specifik tunnel, 
men inte någon annan. Till de generella hör åtgärder som påverkar säkerheten i 
flera tunnlar, till exempel ändringar i tågutformningen, hur tågen leds och styrs, 
utbildning av tågpersonal m.m. 
 
För system med tunnlar kortare än 300 meter krävs ingen verifiering av 
personsäkerheten förutsatt att systemet uppfyller de krav som anges i BVH 
585.30. För system med tunnlar som är lika med eller längre än 1000 m krävs 
dock detta, något som uppnås genom att låta utföra en säkerhetsanalys enligt 
BVH 585.30. För system med tunnellängder mellan 300 och 1000 meter beslutar 
Trafikverket om verifiering i varje enskilt fall. Vilka ytterligare krav som gäller 
med avseende på verifiering av personsäkerheten anges i BVH 585.30 och BVS 
1585.45. 
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Säkerhetskoncept, samråd och 
personsäkerhetskoordinator 
Syftet med den värdering av personsäkerheten som utförs i samband med 
planering och byggande av järnvägstunnlar är skapa kunskap om vilka tekniska 
och administrativa åtgärder som krävs för att tågtrafiken ska kunna bedrivas med 
godtagbar säkerhet. Vilka dessa åtgärder är redovisas i ett s.k. Säkerhetskoncept. 
 
Säkerhetskonceptet preciseras successivt under projekteringsarbetet utifrån vad 
som framkommer under arbetet och processas fortlöpande via en samrådsgrupp. 
Det ankommer på det enskilda byggprojektet att samordna detta samråd. 
Följande aktörer ska medverka: 
 
─ Byggprojektet 
─ Berörda kommuners byggnadsnämnder 
─ Berörda kommuners räddningstjänster 
 
I vissa fall bör också Trafikverket centralt, Länsstyrelsen, Myndigheten för 
Skydd och Beredskap samt Boverket beredas plats. 
 
Det riskanalytiska utredningsarbetet leds av en personsäkerhetskoordinator och 
utförs av en analysgrupp bestående av personer med specialistkompetens inom 
relevanta områden. Personsäkerhetskoordinatorns uppgift är att handlägga alla 
personsäkerhetsfrågor i byggprojekt ända fram till driftskedet. Detta innebär 
bland annat att: 
 
─ upprätta program för aktuella aktiviteter 

─ se till att beslut som fattas i de olika projekteringsskedena förs in i respektive 
handling och att beslutade åtgärder beaktas vid projekteringen 

─ kontroll av att beslutade åtgärder i form av utformning, installationer, 
utrustningar m.m. beskrivs i bygghandlingarna 

─ försäkra sig om att säkerhetskonceptets idéer genomförs på avsett sätt genom 
tillsyn på byggarbetsplatsen 

─ se till att uppföljningen av krav på åtgärder som berör fordon, organisation 
m.m. som inte framkommer i bygghandlingarna tas om hand av berörda. 
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Arbetet i de olika skedena 
Lag (1995:1649) om byggande av järnväg preciserar följande tre 
utredningsskeden vid planering och byggande av järnväg: 
 
─ Förstudie 
─ Järnvägsutredning 
─ Järnvägsplan. 
 
I vissa fall utförs även en s.k. idéstudie före förstudien. I detta häfte har dock 
idéstudien likställts med förstudien då idéstudien inte explicit omfattas av lagen. 
 
Efter Järnvägsplan följer Upphandlings- och Byggskede. Även detta skede 
regleras i lag, i detta fall Lag (2007:1091) om offentlig upphandling (LOU) 
respektive Lag (2007:1092) om upphandling inom områdena vatten, energi, 
transporter och posttjänster (LUF). 
 
Slutligen regleras även järnvägsanläggningars, inklusive tunnlars, driftskede i 
lag. Detta görs i Förordning (2010:185) med instruktion för Trafikverket. Där 
anges att det är Trafikverket som ålagts ansvaret för den långsiktiga 
infrastrukturplaneringen för järnvägstrafik samt för byggande och drift av 
statliga järnvägar. Sammantaget ger därför lagstiftingen direktiv för följande 
skeden: 
 
1. Förstudie 
2. Järnvägsutredning 
3. Järnvägsplan 
4. Upphandlings- och byggskede 
5. Driftskede 
 
Regeringens prövning av tillåtlighet, direkt efter Järnvägsutredningen, har inte 
betraktats som ett ”skede” då det i praktiken är en prövning av det, vid den 
aktuella tidpunkten, utförda arbetet. Dessutom hanteras utfallet av denna 
prövning i det efterföljande skedet, Järnvägsplan (exempelvis tilläggsvillkor, nya 
direktiv). Detsamma gäller Miljöprövningen. Vid planering och utförande av nya 
tunnlar ingår vanligen också det s.k. systemskedet, mellan järnvägsplan och 
upphandlings- och byggskedet. Detta skede har dock inte beaktats då det inte 
explicit omfattas av lagen. Den följande texten utgår från de skeden som anges 
ovan, se FIGUR 7. 
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FIGUR 7: Processmodell. 

 

1. Förstudie 

Enligt Lag (1995:1649) om byggande av järnväg syftar förstudien till att 
klarlägga förutsättningarna för den fortsatta planeringen och om det behöver 
utföras någon järnvägsutredning. Lagen ger även direktiv för vilka som ska 
omfattas av det lagstadgade samrådet. I förstudien klarläggs därmed vilka 
förbindelsealternativ som är lönsamma och samhällsnyttiga, och som därmed kan 
utredas vidare, medan de som är tekniskt svåra, olämpliga eller kostsamma 
alternativ kan väljas bort. 
 
Arbetet med förstudien innebär att alternativ med tunnlar kan behöva jämföras 
med alternativ utan tunnlar. Detta ställer särskilda krav på hur det riskanalytiska 
arbetet struktureras för att jämförelserna ska bli rättvisande. Å ena sidan innebär 
järnvägstrafik i tunnlar att den närmaste omgivningens riskexponering minskar 
(till exempel genom ett reducerat antal plankorsningar, reducerade konsekvenser 
vid olyckor med farligt gods eller brand). Å andra sidan innebär den samtidigt att 
det kan behöva vidtas kostsamma åtgärder för att säkerheten för de 
ombordvarande ska vara lika hög för dem som på markspår (så som anges i 
ambitionsnivån). Förstudien behöver därför väga samman samtliga aspekter. 
 
Det är även i samband med arbetet med förstudien som 
personsäkerhetskoordinatorn utses. Då det gäller det riskanalytiska 
utredningsarbetet ställer inte BVH 585.30 några krav på att någon analysgrupp 
ska utses. I stället anges att analysen kan utföras av personsäkerhetskoordinatorn, 
eventuellt tillsammans med annan lämplig person. 
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2. Järnvägsutredning 

Enligt Lag (1995:1649) om byggande av järnväg syftar järnvägsutredningen till 
att ett enda utbyggnadsalternativ ska kunna väljas framför de andra. Bland dessa 
ska också ett s.k. nollalternativ ingå, d.v.s. att inte utföra någon utbyggnad. Det 
ska också, i förekommande fall, klarläggas om ytterligare sträckningar behöver 
studeras. 
 
Arbetet i skede järnvägsutredning är i allt väsentligt mer omfattande och 
komplext jämfört med förstudien. Detta beror bland annat på att en 
Järnvägsutredning ska innehålla en miljökonsekvensbeskrivning, och som bland 
annat ska godkännas av berörd länsstyrelse. 
 
På samma sätt som vid förstudien innebär arbetet i järnvägsutredningen att 
alternativ med tunnlar kan behöva jämföras med alternativ utan tunnlar eller 
alternativ med varierande mängd tunnlar. Även i detta fall innebär det att de 
olika alternativens risker och kostnader behöver vägas samman för, å ena sidan, 
den närmaste omgivningen och, å andra sidan, de ombordvarande. Precis som i 
arbetet med förstudien ställer detta krav på hur det riskanalytiska arbetet 
struktureras för att jämförelserna ska bli rättvisande. 
 
Då det i grunden är samma frågeställning som i förstudien som ska besvaras, 
d.v.s. klarlägga vilket alternativ som är mest lönsamt och samhällsnyttigt, är det i 
stort samma punkter som ska behandlas. Den främsta skillnaden avser kraven på 
indata och resultatens kvalitet. 

3. Järnvägsplan 

Enligt Lag (1995:1649) om byggande av järnväg syftar järnvägsplanen till att 
klargöra vilken mark, annat utrymme eller särskild rätt till mark eller annat 
utrymme som kan komma att tas i anspråk under bygg- och/eller driftskedet. 
Lagen anger också att avvikelserna i byggskedet från den valda 
tunnelutformningen endast får vara marginella. Med tanke på kopplingen till 
byggskedet ställs det höga krav på säkerhetsvärderingen i detta skede.  
 
Normalt är arbetet i järnvägsplaneskedet inriktat mot ett enda alternativ, även om 
det inledningsvis kan finnas varianter av detta. Detta innebär att det inte är 
särskilt vanligt att alternativ med tunnlar behöver jämföras med alternativ utan 
tunnlar så som i förstudien och järnvägsutredningen. Däremot kan det innebära 
att projektörerna kan behöva välja mellan alternativ med varierande mängd 
tunnlar, åtminstone inledningsvis. Även i detta fall ställs det därför krav på hur 
det riskanalytiska arbetet struktureras för bästa val. 
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Under detta skede ska arbetet med säkerhetsvärdering och säkerhetskoncept 
drivas förhållandevis långt. Detta beror på att båda dessa handlingar är viktiga 
för bygghandlingen, beskrivningen av de säkerhetstekniska installationerna samt 
brandskyddsdokumentationen. 
 

4. Upphandlings- och byggskede 

Syftet med lagstiftningen inom aktuellt upphandlingsområde är att upphandlande 
myndigheter på bästa sätt ska använda de offentliga medel som finansierar 
offentliga inköp. Detta ska ske genom att dra nytta av konkurrensen på aktuell 
marknad för att göra bra affärer, samtidigt som leverantörerna ska kunna tävla på 
lika villkor. 
 
Lagen anger att upphandlande myndigheter kan välja vilket anbud de kommer att 
anta utifrån vad de anger i förfrågningsunderlagen (ekonomiskt mest fördelaktiga 
eller lägsta anbud). Oavsett vad som väljs behöver emellertid 
förfrågningsunderlaget alltid precisera såväl förutsättningarna för utförandet som 
förväntningarna på slutresultatet. 
 
För att inte tillföra ytterligare osäkerheter till det redan svåra arbetet med att 
handla upp entreprenörer och genomföra byggprojekt, är det viktigt att det 
riskanalytiska utredningsarbetet från järnvägsplaneskedet, tillhörande 
säkerhetskoncept m.m. är långt framskridna innan entreprenadupphandlingarna 
påbörjas. Detta beror även på att de säkerhetstekniska åtgärderna ska 
mängdberäknas samt, senare, prissättas. 
 
Under arbetet med att slutföra byggnationsarbeten, slutförs även arbetet med 
projekteringen, säkerhetskonceptet samt brandskyddsdokumentationen. Efter det 
att samtliga arbeten avslutats och allt har slutbesiktats och godkänts, kan 
anläggningen överlämnas till driftsorganisationen. I BVH 585.30 anges krav på 
verifieringen av att den aktuella delen av järnvägssystemet uppfyller gällande 
säkerhetskrav innan den driftsätts. 
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5. Driftskede 

Förordning (2010:185) med instruktion för Trafikverket anger att det är 
Trafikverket som ansvarar för driften av de statliga järnvägarna. Det anges också 
att de ska verka för att järnvägen är konkurrenskraftig och att de trafikpolitiska 
målen uppnås. För personsäkerheten innebär detta att övertagna järnvägssystems 
egenskaper i detta avseende ska upprätthållas över tid, till optimal kostnad, 
tillsammans med befintliga. Förvaltningsorganisationens ansvar omfattar 
därmed: 
 
─ Övertagande av nya trafiksystem med nya tunnlar, inklusive tillhörande 

analyser och säkerhetskoncept och de krav som anges där. 

─ Upprättande av nya analyser och säkerhetskoncept för redan driftsatta system 
och tunnlar. 

─ Revision av analyser och säkerhetskoncept vid ändrade förhållanden i 
befintliga system och tunnlar, exempelvis vid ökad tågtrafik eller nya 
tågtyper. 
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Erfarenhetsåterföring 
Även inom säkerhetsområdet arbetar Trafikverket med ständiga förbättringar. 
Detta anges även i Trafikverkets säkerhetspolicy. Med avseende på 
personsäkerhet avser detta följande: 
 
─ Tydligt kravställande 
─ Insamling av data rörande kravställandets effekter 
─ Återföring av erfarenheter 
 
Med avseende på kravställandet står, som tidigare nämnts, ”TSD 
Tunnelsäkerhet” i centrum. För de enskilda byggprojekten kommer denna till 
uttryck genom BVS 1585.45 och BVH 585.30. 
 
Med avseende på datainsamling rörande kravställandets effekter består detta av, 
dels, olycks- och felstatistik från tågdriften och, dels, insamling av data från 
byggprojektens erfarenheter av planerings- och byggprocessens olika skeden. 
 
Med avseende på återföringen av erfarenheter tas dessa fortlöpande om hand 
genom arbetet med att förbättra och utveckla både det övergripande och det 
skedesvisa kravställandet. Detta sker främst via BVH 585.30 men också inom 
ramen för arbetet med att förbättra TSD:n. 
 
Ovanstående illustreras i FIGUR 8 nedan. 

 

FIGUR 8: Processmodell: kravställande, insamling och återföring av 
erfarenheter. 
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