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1. Sammanfattning 
Resultatet av studien visar att ungefär totalt 15 % av alla bränder i tåg bedöms 
vara större än 1 MW, vilket ska jämföras mot tidigare antagna 10 %. Dock är 
underlaget för studien behäftat med ett okänt mörkertal. Studien visar vidare att 
2 procentenheter av de stora bränderna bedöms som mycket stora med 
övertända fordon.  

Summerat visar studien att andelen bränder över 1 MW är högre än tidigare 
antagna 10 %, men andelen mycket stora bränder med övertända fordon är liten. 
Det senare är viktigt att beakta när fördelningar för brandstorlekar större än 1 
MW sätts. 

2. Syfte 
I rapporten undersöks utifrån statistik storleken på inträffade bränder i tåg. 
Uppdraget innefattar även att ta fram underlag från befintliga databaser över 
inträffade händelser och insatser som ska ligga till grund för undersökningen. 

Syftet med studien är att ta fram ett dokument som kan utgöra 
bedömningsunderlag till fördelningen mellan olika brandscenarier som kan 
inträffa i ett fordon. Idag anges att 10 % av alla bränder som inträffar i ett fordon 
är större än 1 MW. Studien syftar då till att verifiera siffran 10 % alternativt ta 
fram en ny andel utifrån inträffade bränder. 

3. Metod 
För undersökningen har uppgifter om inträffade bränder hämtats från 
Trafikverkets databas för olycksstatistik, Myndigheten för samhällsskydd och 
beredskaps databas för insatsrapporter samt kompletterande uppgifter från SJ:s 
databas för inträffade olyckor och incidenter. Ur dessa databaser har utdrag 
gjorts av brandolycksrapporter som sedan bearbetats och där relevanta 
inträffade olyckor sammanställts.  

Utdragen från Trafikverket har samkörts mot utdragen från MSB:s 
insatsrapporter för perioden januari 2002 till juli 2012. Kompletterande 
uppgifter har därefter hämtats från SJ för att erhålla mer utförliga beskrivningar 
av händelserna. Därefter sållas de händelser som inte bedöms aktuella bort, kvar 
är då bränder som inträffat i persontåg. Genom att därefter dela in samtliga 
återstående händelser i fyra olika kategorier erhålls fördelningen mellan olika 
brandstorlekar.  

3.1. Utgallring 
Följande typer av bränder har gallrats bort i studien: 

 Brand ej i tåg (exempelvis i spårvall eller hus jämte järnvägen) 
 Brand i arbetsfordon 
 Brand i godståg 
 Brand i uppställda tåg 
 Brand i spårvagn, rälsbuss och tunnelbana 
 Brand i dieseltåg (händelser där det framgår att tåget varit dieseldrivet) 
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Efter utgallringen kategoriserades de kvarvarande händelserna baserat på 
brandstorleken. 

3.2. Brandstorlek 

Mycket stor brand 

Branden är så stor att motsvarande en hel vagn blivit utbränd eller att 
beskrivningen i insatsrapporten visar på en brand som varit svårt att släcka på 
grund av intensiteten eller omfattningen. 

Stor brand 

Branden är så stor att det krävs mer än en handbrandsläckare för att släcka den. 
Detta bedöms likvärdigt med att branden är större än 1 MW. 

Liten brand 

Branden har självslocknat eller släckts med maximalt en handbrandsläckare. 

Väldigt liten brand  

I händelsebeskrivningen beskrivs endast rökutveckling och ingen faktisk brand. 

3.3. Brandens startpunkt 

För de bränder som klassats som Stora eller Mycket stora har även respektive 
brandhändelse bedömts utifrån startpunkt.  

De startpunkter för bränderna som använts är: 

 Underrede, under golv, hjul/boggie 
 Förarhytt 
 I vagn (passagerarutrymmen) 
 Övrigt (exempelvis i komponent på tåget som ej faller inom någon av 

ovanstående punkter) 
 Startpunkt framgår ej (i händelse beskrivningen finns ingen information 

som antyder var branden startat) 
 

4. Trafikverkets databas  
Trafikverkets har en databas för inrapportering av olyckor, tillbud (”nästan 
olyckor”) och avvikelser (andra händelser som är noteringsvärda ur 
säkerhetssynpunkt). Systemet togs i bruk 2005 (av dåvarande Banverket), varför 
databasen endast sträcker sig 7 år bakåt. Systemet används till att registrera 
olyckor, tillbud och avvikelser som är trafik- och elsäkerhetsrelaterade. 
Inrapporteringen kan ske från exempelvis operatörer, personal o.s.v. 
I databasen finns således ett mörkertal (som Trafikverket är medvetna om) då 
inrapporteringen inte är heltäckande. 

De olyckor, tillbud och avvikelser som rapporteras in i databasen ska klassas 
antingen i Klass 1 eller Klass 2, beroende på konsekvensen som orsakats. Klass 1 
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är den högre klassen med störst konsekvenser. Gränsen för klass 1 har ändrats 
över tiden men generellt gäller att klass 1 används då: 

 Någon person omkommit eller har blivit allvarligt skadad eller  
 orsakat förseningar på mer än 6 timmar på ett trafikerat spår eller 
 orsakat materiell skada för ett fixt belopp. Beloppet har ändrats över 

tiden enligt följande: 
o Fram till 2008: 100.000 kr 
o Mellan 2008 och feb 2011: 1.000.000 kr 
o Efter mars 2011: 150.000€ 

 
För de olyckor, tillbud och avvikelser vars konsekvenser inte ”når upp” till klass 
1, används klass 2. (i utdraget finns vissa poster som är ”Ej klassade”, dessa är 
endast ofullständigt inlagda i systemet och utgör inte en egen klass). Denna 
klassindelning fungerar som visst stöd då klassificering av brandens storlek 
görs. 

Då information i databasen endast sträcker sig 7 år bakåt har utdraget 
kompletterats med information från Banverkets händelseregister. 
Händelseregistret användes mellan 2002 och 2004. Innan 2002 fanns ingen 
databas för registrerade händelser, sådana uppgifter sköttes då regionalt. Det 
totala utdraget från Trafikverket sträcker sig då från januari 2002 till augusti 
2012. Nedan namnges det sammanlagda utdraget från Trafikverkets databas och 
Banverkets händelseregister endast som Utdrag från Trafikverket. 

De kategorier av poster som hämtats ur registret är de händelser som 
kategoriserats som Brand i järnvägsfordon i avdelningen Brand i kategorin 
Trafik-&elsäkerhetsrelaterat. De poster som hämtats och använts i studien är 
alltså endast poster där en olycka faktiskt skett. Utdraget omfattar ej tillbud och 
händelser som kunde ha lett till en olycka. 

Totalt hämtades 278 händelser från Trafikverkets databas och Banverkets 
Händelseregister. 

5. MSB:s register över insatsrapporter 
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB,  för register över 
räddningstjänstens insatser. Registret baseras på de händelser dit kommunal 
räddningstjänst tillkallats. Vid varje insats som räddningstjänsten genomför 
skrivs en insatsrapport där insatsen kategoriseras och kortare anteckningar om 
insatsen och händelsen förs.  

Registret över insatsrapporter sträcker sig längre tillbaka än utdragen från 
Trafikverket och det erhållna utdraget innehåller insatsrapporter från januari 
1996 till juli 2012, dock används endast insatsrapporter från samma period som 
ovan (2002 – 2012).  

Utdraget är begränsat till insatsrapporter som sorterats under bränder i 
spårfordon. Även detta utdrag innehåller då endast poster där det faktiskt varit 
en olycka och inte händelser som kunde lett till en olycka. 
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Totalt hämtades 581 händelser under perioden 1996 – 2012, varav 348 stycken 
är från den studerade perioden 2002 – 2012. 

6. SJ:s databas över inträffade händelser och 
incidenter 

SJ för ett eget register över inträffade händelser och tillbud, bland annat 
registreras händelser relaterat till brand. Händelserna registreras in i systemet 
antingen ute från produktionen eller från staben. Storlek och omfattning styr 
inregistreringen.  

Registret sträcker sig längre tillbaka i tiden än den aktuella perioden enligt ovan 
dock används endast händelser som inträffat mellan 2002 – 2012 i denna 
sammanställning.  

Genom sökkriterier begränsades utdraget till händelser i fordon, till det 
hämtades information om datum, plats, inblandat fordon, ärendebeskrivning, 
ärendenummer samt övriga kommentarer om orsaker och åtgärder. Detta för att 
så mycket relevant information som möjligt ska kunna hämtas ut ifrån 
olycksdatabasen.  

Utdraget från SJs databas innehåller även händelser som inte ingår i den 
officiella statistiken över brandhändelser (exempelvis händelser som mindre 
rökutveckling som upphör när säkringar bryts). Dessa händelser kan påverka 
resultatet av sammanställningen på så sätt att mindre händelser blir 
överrepresenterade. Därför används endast utdrag från SJ som ett komplement 
till de poster som finns med i de andra databaserna. Hela utdraget för den 
aktuella perioden är redovisad i Excel-filen som finns som komplement till detta 
dokument, där framgår även exakt vilka poster som sållats ut och vilka som 
använts.  

SJ har direktiv att omedelbart anmäla händelser till Transportstyrelsen (via 
Transportstyrelsens telefonberedskap) om de bedömer händelsen uppfylla 
någon av följande punkter: 

 allvarliga olyckor1 samt nära allvarliga olyckor, eller 
 andra olyckor eller tillbud där allvarliga systemfel misstänks ligga bakom 

händelsen, eller 
 sabotagehandlingar som medfört eller kunnat leda till samma 

konsekvenser som en allvarlig olycka, eller 
 andra väsentliga fel eller brister i säkerhetshänseende 

                                                            
1 Enligt Transportstyrelsens hemsida definieras en allvarlig olycka enligt följande:  
”En allvarlig olycka är en olycka som har medfört att  
1. minst en person har avlidit,  
2. minst en person har blivit så allvarligt skadad att det uppskattas leda till sjukhusvård i mer än 24 timmar, 

eller  
3. järnvägsfordon, järnvägsinfrastruktur, miljön eller egendom som inte transporterats med järnvägsfordonet 

har fått sådana skador att kostnaderna för dessa uppskattas uppgå till minst 150 000 euro.  
 
Olyckor som endast av ren tillfällighet inte medfört konsekvenser enligt första stycket ska anmälas som ett 
tillbud till en allvarlig olycka.” 
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Ingen automatisk överföring av händelser sker från SJs databas till 
Trafikverkets databas. En gång per år redovisas inträffade händelser av SJ till 
Transportstyrelsen. Den vanliga anmälningsgången vid en händelse är att 
händelsen anmäls av föraren till Trafikverkets Trafikledning, som ger larm till 
SJs trafiksäkerhetsberedskap som i sin tur bedömer enligt ovan angivna direktiv 
och då ev. anmäler till Transportstyrelsen. 

I utdraget från SJ har kolumnerna för de olika beskrivningarna slagits samman 
till en kolumn benämnd ärendebeskrivning. I denna kolumn återfinns då även 
eventuella klassificeringskommentarer, uppföljningskommentarer samt 
kommentarer om möjliga konsekvenser, orsaker och åtgärder. 

SJ förfogar även över en databas där utredningar, foton, åtgärdsförslag etc. 
sparas för respektive olycka eller tillbud. Denna databas har använts för att 
skapa en djupare förståelse för respektive händelse då det varit svårt att gallra ur 
och kategorisera händelser. I Excelfilen är de poster där information från den 
databasen använts markerade. Informationen har alltså använts både till att 
gallra ur händelser som inte rör brand i persontåg samt för att bedöma storleken 
på en inträffad brand och startplatsen för de stora och mycket stora bränderna, 
se nedan. 

Totalt hämtades 290 poster för den aktuella tiden mellan 2002 och 2012, varav 
51 innehöll beskrivningar som kompletterade informationen som hämtats från 
Trafikverket och MSB. 

7. Samkörning av register ifrån Trafikverket, 
MSB och SJ 

Genom att använda registren från både Trafikverket och MSB minskas 
mörkertalet och chansen att inträffade olyckor missas blir mindre. 
Samkörningen av de två utdragen medför även att de olyckor som beskrivs i 
båda registren inte räknas två gånger. Genom att komplettera de registren med 
information från SJs databas erhölls ytterligare en beskrivning av respektive 
post. 

Totalt hämtades 758 enskilda poster från de tre registren. 237 av dessa är 
sådana som endast finns upptagna i utdraget från SJ och som då inte används 
vidare i denna sammanställning. I denna sammanställning används då 521 
enskilda brandhändelser. Samtliga 758 poster finns redovisade i Excel-filen som 
hör till detta dokument. 

 

 
 

 

 



9 
 

8. Resultat 
Resultatet av studien delas upp i tre steg. Först presenteras resultatet av 
utgallringen för att ta fram de bränder som var intressanta för studien, därefter 
presenteras fördelningen av de bränder som kategoriserats enligt ovan och till 
sist presenteras fördelningen av brändernas startpunkter för bränder som 
klassats som stora eller mycket stora. 

8.1. Utgallring 

Enligt ovan ingick totalt 521 beskrivningar av olika bränder i studien. 
Utgallringen medförde samma resultat med avseende på antal händelser och 
fördelning av respektive typ. För tydlighets skull redovisas även de kvarvarande 
bränderna Brand i persontåg som är de händelser som ska undersökas vidare 
via en kategorisering av respektive brand. 

 

Tabell 1 – Redovisning av de utgallrade bränder, antal och andel. 

Utgallrad brandtyp Antal Andel 

Brand ej i tåg  148 28% 

Brand i arbetsfordon 19 4% 

Brand i godståg 79 15% 

Brand i uppställda tåg 21 4% 

Brand i spårvagn, rälsbuss och tunnelbana 58 11% 

Brand i dieseltåg 22 4% 

 

Observera att angivet antal i tabell 1, inte är helt korrekta då huvudfokus legat 
på att sålla bort de bränder som inte är av intresse för denna studie. Exempelvis 
kan då en brand i ett dieseltåg även kan vara brand i en uppställd vagn, dock är 
den endast redovisad ovan på ett ställe. 

Tabell 2 – Redovisning av de kvarvarande bränder som används vidare i studien. 

Kvarvarande brandtyp Antal Andel 

Brand i persontåg 174 33 % 

 

Brand i persontåg är de bränder som sedan kategoriseras utifrån bedömd 
storlek. 
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8.2. Kategorisering av Brand i persontåg 

Utifrån ovanstående utgallring återstår 174 bränder som typats till brand i 
persontåg och som ska kategoriseras baserat på branden storlek enligt ovan. 
Brandens storlek bedöms utifrån de beskrivningar av händelsen som återfinns i 
de tre databaserna. En redovisning av hur förhållandet ser ut mellan var aktuella 
beskrivningarna hämtats från ges i tabellen nedan. 

 
Tabell 3 – Sammanställning över användning av beskrivningar ur respektive databas. 
  Antal Andel 

Totalt antal olyckor  
(efter urgallring) 

174 100 % 

Antal händelser som endast beskrivs i utdrag från 
Trafikverket (efter urgallring) 

57 33 % 

Antal händelser som endast beskrivs i utdrag från MSB 
(efter urgallring) 

54 31 % 

Antal händelser som endast beskrivs i utdrag från SJ 
(efter urgallring) 

0 0 % 

Antal händelser som beskrivs i både MSB:s utdrag och i 
SJs (efter urgallring) 

8 5 % 

Antal händelser som beskrivs i både Trafikverkets 
utdrag och i SJs (efter urgallring) 

13 7 % 

Antal händelser som beskrivs i både  
Trafikverkets och i MSB:s insatsrapporter (efter 
urgallring) 

31 18 % 

Antal händelser som beskrivs i alla tre utdragen (efter 
urgallring) 

11 6 % 

 

Nedan presenteras resultatet av kategoriseringen 

 

Tabell 4 – Resultatet från kategoriseringen av Brand i persontåg i tabellform. 
Kategori Antal Andel 

Mycket stor brand 3 2 % 

Stor brand 23 13 % 

Liten brand 106 61 % 

Väldigt liten brand 42 24 % 
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Figur 1 – Resultatet från kategoriseringen av Brand i persontåg i diagramform. 

8.3. Brandens startpunkt 

Ytterligare analys av inträffade bränder i persontåg sker genom att en 
bedömning av brandens startpunkt bedöms utifrån beskrivningen av respektive 
händelse som kategoriserats som Stor eller Mycket stor, totalt 29 händelser. 

Utfallet i antal och fördelning av respektive startpunkt presenteras i tabellen 
nedan. 

Tabell 5 – Resultat från bedömning av startpunkt för de bränder som kategoriserats 
som Stora eller Mycket stora. 

Startpunkt Antal Andel Antal från 
Trafikverket 

Antal från 
MSB 

Antal från 
SJ 

1. Underrede, under golv, 
hjul/boggie 

7 28 % 5 7 1 

2. Förarhytt 1 4 % 1 - 1 

3. I vagn 3 12 % 2 2 1 

4. Övrigt 6 24 % 4 4 2 

5. Startpunkt framgår ej 8 32 % 5 4 - 

 

I tabell 4 anges hur många av respektive brand utifrån startpunkten som är 
hämtade från Trafikverkets, MSB:s och SJ:s databaser Det sammanlagda antalet 
hämtade händelser (summan av kolumn Antal från Trafikverket, Antal från 
MSB och Antal från SJ) blir då högre än det faktiska antalet i kolumn Antal. 
Detta beror på att flera av händelserna beskrivs i flera av utdragen. 
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