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SAMMANFATTNING 

Syftet med denna rapport är att föreslå ett kvantitativt mål för arbetet med personsäkerhet i 
vägtunnlar och beskriva hur ett sådant kan tas fram, värdera målets ändamålsenlighet samt 
föreslå inriktningen i det fortsatta arbetet. 
 
Bakgrunden till rapporten utgörs av att gällande styrdokument endast anger att det ska 
avgöras genom riskanalys vad som är godtagbart i olika specifika fall, men utan att ange vad 
som avses med godtagbart. Detta resulterar i en fara för att projektering och byggande av 
vägtunnlar bedrivs med oklar inriktning och att anläggningar driftsätts med otillräckliga 
kunskaper om den faktiska säkerheten. Detta kan vara problematiskt för Nollvisionsarbetet 
och den samhällsekonomiska avvägningen av resursanvändningen vid investeringsbeslut.  
 
Rapporten redovisar ett förslag till säkerhetsmål som innebär att personsäkerheten i tunnlar 
jämställs med personsäkerheten på ytvägnätet. Förslaget har tagits fram med stöd av en 
förteckning över initierande händelser, olycksstatistik och analytiska ansatser.  
 
Förteckningen över de initierande händelserna omfattar de situationer där den normala 
kontrollen över den energi som finns i systemet fordon – tunnel har förlorats, d.v.s. det initiala 
olycksögonblicket. Detta omfattar singelolycka, sammanstötning (t.ex. påkörning, kollision), 
brand och farligt gods-olycka. En singelolycka eller en sammanstötning som leder till brand 
ses därmed som en singelolycka eller en sammanstötning, men med brand som följdhändelse. 
Olyckssituationen brand avser i stället att branden är den initierande händelsen. Statistiken har 
hämtats från den nationella olycksdatabasen STRADA och omfattar olyckor på ytvägnätet 
som resulterat i att människor förolyckats. Ansatserna avser att olycksfrekvenserna per 
fordonskilometer i tunnlar antas vara desamma som på ytvägnätet räknat per km väg samt att 
konsekvenserna antas kunna bli allvarligare än motsvarande olyckor på ytvägnätet. 
 
Den första ansatsen bygger på tanken att trafikarbetet är jämnt fördelat över hela vägnätet och 
att samma olyckstyper kan inträffa i både tunnlar och på ytvägnät. Den andra ansatsen bygger 
på tanken att uppkomsten av fordonsbränder och farligt gods-olyckor i tunnlar tillför ett 
bidrag till riskerna för människors liv och hälsa som inte finns på ytvägnätet. Denna ökning 
av riskerna i tunnlar måste därför kompenseras om motsvarande säkerhet som på ytvägnätet 
ska kunna uppnås. Detta åstadkoms genom en kombination av olycksförebyggande och 
skadebegränsande åtgärder som 
 
 reducerar sannolikheten för att det ska inträffa singelolyckor, sammanstötningar, bränder 

och farligt gods-olyckor i tunnlar jämfört med på ytvägnätet. 

 reducerar sannolikheterna för eskalering mot allvarligare konsekvenser vid de 
singelolyckor, sammanstötningar, bränder och farligt gods-olyckor som ändå inträffar. 

 
Vägledning om avvägningen mellan olycksförebyggande och skadebegränsande åtgärder samt 
vilka konkreta åtgårder som är aktuella att överväga erhålls i samband utförandet av en 
byggprojektspecifik säkerhetsvärdering. Att utföra en sådan är därmed sägas utgöra en del av 
säkerhetsmålet. De tunnelspecifika riskerna kommer genom detta att hanteras med en strategi 
som är anpassad till karaktären på riskerna, och som avviker från ytvägnätets. 
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Det kvantitativa målet för personsäkerhet förbättrar Nollvisionens möjligheter att vägleda 
säkerhetsarbetet i tunnlar. Målet ersätter inte Nollvisionen, utan kompletterar den på samma 
sätt som de etappmål som beslutas inom ramen för Nollvisionen. Målet gör det möjligt att 
identifiera behovet av åtgärder när detta är befogat, men även det omvända när säkerheten är 
tillräcklig. Målet kan även justeras i takt med att vägtrafiksäkerheten förändras. Andra 
fördelar är att frågan om hur säkert det är att färdas i svenska vägtunnlar kommer att kunna 
besvaras, förutom att kvaliteten i byggprojekteringen kommer att förbättras. Detta lägger 
grunden för en rad andra förbättringsmöjligheter. 
 
Kunskaperna om vad det föreslagna säkerhetsmålet innebär i praktiken är otillräckliga i 
nuläget. Det föreslås därför att: 
 
 Personsäkerheten värderas för en eller några valda typtunnlar för att pröva säkerhetsmål 

och metodik i verkliga fall. Detta föreslås även omfatta: 

 kalibrering av det föreslagna säkerhetsmålet 
 värdering av hur säkert det blir om det inte vidtas några säkerhetsåtgärder alls 
 värdering av vilken säkerhetsnivå nuvarande regelverk leder till 
 jämförelse med andra länders säkerhetsmål 

 
Kunskaperna om totalkostnaderna för att leva upp till och upprätthålla den föreslagna 
säkerhetsnivån är i nuläget otillräckliga. Det föreslås därför att: 
 
 Det undersöks hur tunnelanläggningars totalkostnader påverkas av implementering av 

säkerhetsmålet, d.v.s. projekterings-, bygg- och driftskostnader. 
 
Innan fullskalig implementering av det föreslagna säkerhetsmålet bör den tillhörande 
metodiken vara dokumenterad och publicerad. Det föreslås därför att: 
 
 Det tas fram en metodbeskrivning för värdering av personsäkerheten i vägtunnlar. Denna 

bör, förutom en beskrivande del, även innehålla goda exempel. 
 
Arbetet med denna rapport har synliggjort flera förbättringsmöjligheter som bedöms viktiga 
för möjligheterna att åstadkomma en bättre och tydligare styrning av personsäkerheten i 
vägtunnlar. Det föreslås därför att: 
 
 Frågan om personsäkerhet i tunnlar inkluderas inom ramen för nuvarande arbete med 

Nollvisionen. 

 Nollvisionens indikatorer utökas med utfallet av vägtunnelolyckor samt fordonsbränder 
och farligt gods-olyckor i vägtrafiken. 

 Det sammanställs årliga rapporter ur den nationella olycksdatabasen över inträffade 
vägtunnelolyckor och som redovisar olyckstyp, antal och allvarlighetsgrad 

 Det sammanställs årliga rapporter ur databasen över räddningstjänstens insatser vid 
fordonsbränder och farligt gods-olyckor i vägtrafiken. 

 Det sammanställs årliga rapporter ur den nationella olycksdatabasen över inträffade 
vägtrafikolyckor och att dessa sorteras efter olyckstyp, antal och allvarlighetsgrad. 
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1 INLEDNING 

1.1 Bakgrund 

Olyckor i tunnlar har hittills inte belastat den svenska statistiken över vägtrafikolyckor i 
nämnvärd omfattning. Det inträffar dock ett begränsat antal på årsbasis med konsekvenser 
som varierar mellan materiella skador upp till lindrigt eller allvarligt skadade personer. Detta 
demonstrerar att det finns en olyckspotential som bör beaktas, i synnerhet som det finns 
internationella erfarenheter av olyckor med mycket allvarliga konsekvenser. Avsaknaden av 
data skapar dock ett hinder för möjligheterna till erfarenhetsbaserat lärande, att identifiera 
riskhanteringsstrategier och att ta fram tydliga projekteringsanvisningar. 
 
Hittillsvarande arbete har resulterat i ett Europeiskt direktiv om minimikrav för säkerhet i 
vägtunnlar [1], en Svensk lag och en förordning om säkerhet i vägtunnlar [2, 3] samt 
föreskrifter och allmänna råd om tillämpningen av lagen och förordningen [4]. Även 
Trafikverkets standard för tunnlar, TRVK respektive TRVR Tunnel 11, har anpassats till detta 
regelverk [5, 6]. 
 

1.2 Obesvarad fråga 

Det är viktigt att trafikanter kan färdas med betryggande säkerhet på alla delar av vägnätet, 
både på ytvägnätet och i tunnlarna. Genom att andelen tunnlar på vägnätet ökar i Sverige, och 
genom att trafikanterna därmed i ökande omfattning utsätts för tunnelspecifika risker, är det 
särskilt viktigt att kravställningen med avseende på säkerhet i tunnlar är ändamålsenlig. 
 
Nuvarande styrdokument anger inga krav eller tillhandahåller några riktlinjer för hur säkert 
det ska vara för trafikanterna att färdas i tunnlar. Detta resulterar i en fara för att projektering 
och byggande av vägtunnlar bedrivs med oklar inriktning och att anläggningar driftsätts med 
otillräckliga kunskaper om den faktiska säkerheten. I stället ställs det krav på att det i olika 
specifika fall ska avgöras genom riskanalys vad som är godtagbart, men utan att precisera vad 
detta avser. Sammantaget leder detta till att styrningen av säkerhetsarbetet blir svag. Detta kan 
vara problematiskt för Nollvisionsarbetet och möjligheterna att göra transparenta och 
välgrundade samhällsekonomiska avvägningar vid investeringsbeslut. 
 

1.3 Syfte 

Syftet med denna rapport är att föreslå ett kvantitativt mål för arbetet med personsäkerhet i 
vägtunnlar och beskriva hur ett sådant kan tas fram, värdera dess ändamålsenlighet samt 
föreslå inriktningen i det fortsatta arbetet. 
 
Förslaget är avsett att användas som underlag vid revision av den nationella standarden med 
avseende på vägtunnlar, TRVK respektive TRVR Tunnel 11. 
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1.4 Utförande 

Arbetet har utförts av Jan Malmtorp, JLM Tunnelkonsult AB, och Johan Lundin, WSP, på 
uppdrag av Per Vedin, Trafikverket. 
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2 DEFINITIONER 

Nedan redovisas en sammanställning av några viktiga riskanalytiska begrepp som används i 
denna rapport. 
 
Risk Ett mått som uttrycker kombinationen av sannolikheten för och 

konsekvensen av en olycka [7]. 

Säkerhet Avsaknad av icke acceptabel risk [8]. 

Händelse En förekomst eller förändring av särskilda omständigheter. Kan ibland 
refereras till som ”incident” eller ”olycka” [7]. 

Sannolikhet Chans att något inträffar [7]. 

Konsekvens Utfall från en händelse som påverkar målen [7], d.v.s. det som eftersträvas. 

Riskidentifiering Process för att upptäcka, kartlägga och känna igen risker [7]. 

Riskanalys Process för att förstå riskens natur och för att avgöra risknivån [7]. 

Säkerhetsanalys Termen säkerhetsanalys kan användas i stället för riskanalys [9]. 

Riskutvärdering Process för att jämföra resultaten från riskanalysen med riskkriteriet för at 
avgöra om risken och/eller dess storlek är acceptabel eller godtagbar [7]. 

Riskbedömning Övergripande process för riskidentifiering, riskanalys och riskutvärdering 
[7]. 

Risknivå Storlek på en risk eller kombination av risker, uttryckt i termer av en 
kombination av sannolikheter och konsekvenser [7]. 

Riskkriterium Referensförhållande mot vilken betydelsen av en risk utvärderas [7]. 

Riskhantering Samordnade aktiviteter för att styra och leda en organisation med avseende 
på risk [7]. 
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3 LAGAR, FÖRORDNINGAR M.M. 

3.1 Trafikpolitiska mål 

Den svenska vägtrafikens säkerhetsarbete styrs sedan 1997 via Nollvisionen, d.v.s. den 
framtida bild av vägtrafiken där människor inte dödas eller skadas för livet i trafikolyckor. 
Detta innebär att det finns en stark koppling mellan Nollvisionen och de trafikpolitiska målen. 
För närvarande redovisas gällande mål i [10], varvid bl.a. följande anges: 
 

”Transportsystemets utformning, funktion och användning skall anpassas till att ingen 
dödas eller skadas allvarligt…”. 

 
Som vägledning för trafiksäkerhetsarbetet fram till dess att Nollvisionen uppnås används 
politiskt beslutade Etappmål [11]. Därutöver anges i [16] att: 
 

”Nollvisionen styrs av en tydlig ambition att närma sig synsättet på trafiksäkerhet inom 
vägtrafiken till det synsätt som redan finns inom de andra trafikslagen.” 

 
Det förtydligas även att de andra trafikslag som avses är flyg- och järnvägstrafik. 
 
Trafikverkets ansvar för att de trafikpolitiska målen uppnås preciseras i Förordning med 
instruktion för Trafikverket [12]. 
 

3.2 Krav- och rådsdokument 

Frågan om personsäkerhet i vägtunnlar regleras bland annat i lagen och förordningen om 
säkerhet i vägtunnlar. Genom dem implementeras det Europeiska direktivet om minimikrav i 
svensk författning. 
 
Lagen ställer krav på tunnelhållaren, det vill säga den som svarar för väghållningen på den 
väg som passerar igenom den aktuella tunneln, som innebär att: 
 

I de fall Trafikverket är tunnelhållare, ansvarar de för säkerheten för de trafikanter som 
färdas genom tunneln. 

 
Lagkraven omfattar, förutom krav på specifika säkerhetsåtgärder och olika restriktioner, även 
krav på åtgärder innan tunneln byggs, krav på planer, rutiner och rapporter, kontroller och 
övningar och säkerhetsdokumentation samt krav på att en säkerhetssamordnare ska utses.  
 
Förordning om säkerhet i vägtunnlar preciserar flera av lagens krav och ytterligare vägledning 
om tillämpningen av lagen ges av föreskrifter och allmänna råd om säkerhet i vägtunnlar [4]. 
 
Från ett utformningsperspektiv regleras tunnelkonstruktioner i Plan- och bygglagen genom de 
väsentliga tekniska egenskapskraven [13]. Dessa omfattar bl.a. bärförmåga, stadga och 
beständighet, säkerhet vid brand och säkerhet vid användning. 
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Sedan 2011 gäller de krav på vägtunnlar inklusive deras säkerhet som anges i ”TRVK 11, 
Trafikverkets tekniska krav Tunnel” (Trafikverkets publikation nr 2011:087). Tillhörande 
rådstexter är redovisade i ”TRVR Tunnel 11, Trafikverkets tekniska råd Tunnel” 
(Trafikverkets publikation 2011:088). 
 
Det finns även ett antal dokument av rådgivande karaktär som behandlar personsäkerhet i 
vägtunnlar framtagna inom World Road Association (PIARC). Av dessa kan särskilt nämnas 
”Road Tunnels Manual” [14], ”Integrated Approach to Road Tunnel Safety” [15] samt ”Risk 
Analysis for Road Tunnels” [16]. 
 
Därutöver gäller sedan 2012 särskilda bestämmelser om tunnelkategorier med tanke på 
tunnlars känslighet vid transport av farligt gods. De inkluderades i svensk författning genom 
ändring i trafikförordningen [17] och innebär bl.a. en styrning av typ och mängd gods som är 
tillåten. Som helhet lyder alla transporter av farligt gods under Lag (2006:263) om transport 
av farligt gods [18]. 
 

3.3 Samråd 

Enligt väglagen (1971:948) ska den som avser att bygga en väg, under arbetet med att 
upprätta en vägplan samråda med länsstyrelsen, berörda kommuner och enskilda som berörs 
[19]. Samrådet ska avse vägens lokalisering, utformning och miljöpåverkan och omfattar 
därmed både omgivningspåverkan enligt Miljöbalken och säkerheten för de människor som 
färdas i förekommande tunnlar enligt väglagen och Miljöbalken [20]. 
 
Lag (2003:778) om skydd mot olyckor anger att anläggningsägare eller den som utövar 
verksamhet där olyckor kan orsaka allvarliga skador på människor eller miljö är skyldiga att 
vidta nödvändiga åtgärder för att förhindra eller begränsa sådana skador samt att analysera 
riskerna [21]. Därutöver ska anläggningsägare eller nyttjanderättshavare i skälig omfattning 
hålla med utrustning för släckning av brand och för livräddning vid brand eller annan olycka 
samt bedriva systematiskt brandskyddsarbete (SBA) för upprätthållandet av ett 
tillfredsställande brandskydd över tid. 
 
Enligt lagen är kommunen skyldig att hålla med en kommunal räddningstjänst och verka för 
skydd mot bränder och andra olyckor. Med avseende på personsäkerhet i vägtunnlar omfattas 
därmed tunnelhållare av samrådskravet gentemot räddningstjänst och övriga angivna parter. 
 

3.4 Tillsyn 

Lagen om säkerhet i vägtunnlar anger att det för tunnlar längre än 500 meter ska finnas en 
tunnelmyndighet som utövar tillsyn av att lagen följs. Denna myndighet är Transportstyrelsen, 
vilka också har bemyndigande att meddela föreskrifter för dessa tunnlar enligt förordning om 
säkerhet i vägtunnlar. Transportstyrelsen har även bemyndigande att meddela föreskrifter för 
tunnlar lika med eller kortare än 500 meter enligt Plan- och byggförordningen. Tillsynen av 
dessa tunnlar åvilar dock byggnadsnämnden i respektive kommun [22]. 
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4 ÖVERSIKT OM SÄKERHET, STRATEGIER, METODIK OCH REDOVISNING 

4.1 Transportsäkerhet 

Vägtrafik har under lång tid varit en av de vanligaste dödsfallsorsakerna i det moderna 
samhället i såväl Sverige som i andra länder. Detta har lett till olika satsningar för att öka 
säkerheten. I Sverige styrs detta i huvudsak via Nollvisionen, d.v.s. bilden av en framtid där 
människor inte dödas eller skada för livet i vägtrafiken. Sverige har med Nollvisionen kommit 
att bli en av de mest framgångsrika länderna då det gäller vägtrafiksäkerhet. Bland annat har 
antalet omkomna per år halverats från 1990-talets ca 600 till dagens mindre än ca 300. 
 
I ett vidare transportperspektiv svarar vägtrafiken fortfarande för de största riskerna i såväl 
Sverige som övriga världen, även om man närmat sig säkerheten inom flyget och järnvägen, 
se Figur 1. 
 

 
Figur 1: Transportsäkerhetsjämföretse [23, 24]. 

 
En av orsakerna till att flyg och järnväg bedrivs med en högre säkerhet än vägtrafiken är att de 
under längre tid arbetat med förebyggande säkerhetsåtgärder. Detta beror på att både flyg och 
järnväg är renodlade masstransportsystem till skillnad mot vägtrafiken, d.v.s. varje inträffad 
olycka har potential att resultera i mycket allvarliga konsekvenser. 
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4.2 Vägtrafiksäkerhet 

Effekterna av det svenska vägtrafiksäkerhetsarbetet kan spåras i olycksstatistiken och, 
eftersom det är olyckorna som orsakar skadorna, kan detta illustreras genom att studera 
antalet inträffade olyckor, se Figur 2. 
 

  

Figur 2: Antal trafikolyckor med dödlig utgång respektive svår personskada, Sverige [25]. 
 
Figuren visar hur antalet olyckor med dödlig utgång minskat från ca 700 omkomna år 1985 
till ca 250 omkomna år 2012. Under samma period minskade också antalet olyckor med svår 
personskada som allvarligaste konsekvens från ca 4 500 till ca 2 400. Emellertid ökade också 
antalet olyckor med lindrig personskada som allvarligaste konsekvens, från ca 10 000 till ca 
13 000. Sammantaget leder detta till att antalet olyckor förblev relativt konstant under den 
studerade perioden, runt ca 16 000, se Figur 3. 
 

  

Figur 3: Antal trafikolyckor med lindrig personskada respektive summan av antalet 
olyckor med döda, allvarligt och lindrigt skadade, Sverige [25]. 
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Även om den uteblivna minskningen av det totala antalet olyckor kan accepteras från ett 
vägtrafikperspektiv är det inte lika säkert att det är acceptabelt från ett vägtunnelperspektiv. 
Detta beror på att vägtunnelolyckor har potential att kunna resultera i konsekvenser som är så 
omfattande att deras motsvarighet saknas i vägtrafiken i övrigt. Det är med andra ord viktigare 
att förebygga olyckor i vägtunnlar än på ytvägnätet, parallellt med att det även bör bedrivs 
arbete för att mildra konsekvenserna. 
 
Ovanstående jämförelse avser endast det absoluta olycksantalet. Ingen hänsyn har tagits till 
förändringar i trafikarbete, antal fordon, befolkningsmängd, antal fordon per invånare etc. 
 

4.3 Säkerhetsstrategier 

Inom det arbete som bedrivs inom Nollvisionen tillämpas olika säkerhetsstrategier. Var och 
en av dem är bäst lämpad för att hantera olycksrisker med en specifik kombination av 
frekvenser och konsekvenser. Litteraturen, exempelvis [26], särskiljer och behandlar vanligen 
tre stycken sådana strategier. Dessa är: 
 
1. Empirisk säkerhetsstyrning kommer till uttryck via de s.k. indikatorer som används för att 
styra Nollvisionsarbetets huvudinriktning. Indikatorerna är mätbara mått på tillstånd i 
vägtrafiken som är viktiga för att påverka och minska antalet dödade och allvarligt skadade. 
Som exempel kan nämnas hastighetsefterlevnad, nykter trafik och bältesanvändning m.m. 
Strategin är lämpad för att hantera frekventa olyckor med relativt begränsade skador. Riskerna 
definieras genom statistisk analys och åtgärdas genom att orsakerna avlägsnas. Åtgärderna 
omsätts praktiskt via ökad detaljeringsgrad och/eller entydighet i författningar, föreskrifter, 
utförandestandarder, krav m.m. 
 
2. Evolutionär säkerhetsstyrning kommer till uttryck via de s.k. djupstudier som utförs av 
inträffade dödsolyckor. I dessa detaljstuderas händelsekedjorna vid inträffade dödsolyckor för 
att identifiera positioner i kedjorna där händelseutvecklingen kan brytas. Syftet med detta är 
att få kunskap om hur konsekvenserna kan reduceras vid liknande, framtida, händelser. 
Strategin är lämpad för att hantera mindre frekventa olyckor med allvarliga konsekvenser. 
Riskerna definieras genom analys av och erfarenhetsåterföring från inträffade olyckor. 
Åtgärderna omsätts praktiskt via ökad detaljeringsgrad och/eller entydighet i författningar, 
föreskrifter, utförandestandarder, krav m.m. 
 
3. Analytisk säkerhetsstyrning kommer till uttryck via riskbedömningar, d.v.s. det analytiska 
arbete som görs för att bestämma riskers storlek och få kunskap om vilka som bör åtgärdas. 
Strategin är bäst lämpad för att hantera olyckor med mycket låg frekvens men som har mycket 
allvarliga konsekvenser. Riskerna definieras genom utförande av en analys, varvid arbetet ger 
kunskap om vilka åtgärder som kan vara aktuella, hur de påverkar riskerna samt vilken 
säkerhetseffekt de har. Analyserna som sådana besvarar emellertid inte frågan om en risk ska 
åtgärdas eller inte. Detta kräver ett beslut där underlaget ger motiven för beslutet, t.ex. i form 
av ett målvärde för säkerheten. I den utsträckning arbetet resulterar i att det beslutas att 
åtgärder ska vidtas, omsätts dessa direkt i det specifika sammanhang som analysen avser. 
 
De beskrivna strategiernas tillämpningsområden illustreras i Figur 4. 
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Figur 4: Olika säkerhetsstrategiers tillämpningsområden [26]. 

 
Erfarenheten att tunnelolyckor kan resultera i mycket allvarliga konsekvenser, även om de 
förekommer sällan, tydliggör att det finns ett behov av att använda säkerhetsstrategi nr 3 för 
att hantera tunnelsäkerhetsfrågor. Detta föreskrivs också i nuläget, men endast för specifika 
fall. Dessutom begränsas föreskrifterna till att ställa krav på att det ska utföras riskanalyser för 
att avgöra vad som är godtagbart, samtidigt som frågan om vilken säkerhetsnivå som är 
godtagbar inte besvaras. Detta innebär att säkerheten vägtunnlar i nuläget saknar tydlig 
styrning. 
 
Det kvantitativa mål för personsäkerhet i tunnlar som föreslås i denna rapport förbättrar 
Nollvisionens möjligheter att vägleda säkerhetsarbetet i tunnlar. Målet ersätter inte 
Nollvisionen, utan kompletterar den på samma sätt som de s.k. Etappmål som beslutas inom 
ramen för Nollvisionen. Målet gör det möjligt att identifiera behovet av säkerhetsåtgärder när 
detta är befogat, men även det omvända när säkerheten är tillräcklig. Målet kan även justeras i 
takt med att vägtrafiksäkerheten i övrigt i förändras. 
 

4.4 Metodik 

Att risk och säkerhet i tunnlar har en annan karaktär än risk och säkerhet utanför tunnlarna 
blir särskilt tydligt om vägtunnlar ses som ”hål i berget”. Exempelvis är säkerheten i korta 
tunnlar högre än på ytvägnätet på grund av att färre olyckstyper är möjliga (exempelvis inga 
korsningsolyckor). På samma sätt är säkerheten i långa tunnlar lägre än på ytvägnätet på 
grund av att utrymning och räddningsinsatser är svårare. Denna skillnad i säkerhet kan därför 
behöva kompenseras med organisatoriska, administrativa och/eller säkerhetstekniska åtgärder. 
 
Utförandet av en riskanalys ska ses som en process med olika aktörer, där arbetet kräver insikt 
i organisatoriska och tekniska system blandat med analytisk kunskap och fantasi. Kravet på 
helhetssyn innebär att flera aktörer med olika kompetenser bör utföra uppgiften tillsammans. 
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Analysarbetet omfattar bland annat att identifiera tänkbara olyckssituationer och deras 
respektive orsakssammanhang. Det omfattar också att beskriva olika händelseutvecklingar 
och deras konsekvenser. Värderingen bidrar till att identifiera systemets starka och svaga 
sidor och resultatet gör det möjligt att kvantifiera graden av säkerhet. Den uppnådda 
säkerhetsnivån kan sedan jämföras med målet och behovet av säkerhetshöjande åtgärder 
avgöras. Arbetet innebär att, om säkerhetsmålet är uppnått, kan den analyserade verksamheten 
godtas i analyserat skick medan det krävs ytterligare säkerhetshöjande åtgärder i de fall målet 
inte är uppnått. I detta fall krävs en förnyad analys som visar att riskerna kan godtas med de 
kompletterande åtgärderna, se Figur 5. 
 

 
Figur 5: The ”bow tie model”. Efter [17]. 

 
De risker som ligger till grund för värderingen utgörs av de situationer som innebär att den 
normala kontrollen över den energi som finns i systemet har förlorats, d.v.s. det initiala 
olycksögonblicket. De scenarier som ingår i förteckningen över tänkbara olyckssituationer, 
den s.k. olyckskatalogen, är: 
 
─ Singelolycka 
─ Sammanstötning (exempelvis frontalkollision, påkörning mellan fordon) 
─ Brand 
─ Farligt gods-olycka 
 
Klassificeringen innebär t.ex. att en singelolycka eller en sammanstötning som leder till brand 
betraktas som en singelolycka eller en sammanstötning, men med brand som följdhändelse. 
Olyckssituationen brand avser att branden är den initierande händelsen. 
 
Var och en av de olika olyckssituationerna föregås av olika orsakssammanhang och utvecklas 
genom olika händelseförlopp till olika sluthändelser som innebär olika skador, från marginella 
till katastrofala. Det är viktigt att berörda organisationer fångar upp så många avvikelser som 
möjligt innan de utvecklats till olyckssituationer. Det är också viktigt att ha beredskap för att 
kunna hantera de olyckssituationer som trots alla ansträngningar uppstår. 
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För att påverka säkerheten i systemet kan olycksförebyggande och/eller skadebegränsande 
säkerhetsåtgärder vidtas. De olycksförebyggande åtgärderna värderas utifrån tanken om att 
avvikelser från normal funktion kan leda till en olyckssituation, varvid möjligheter att 
upptäcka och hantera avvikelser kan byggas in i verksamheten (modellens ”gröna” sida). På 
samma sätt värderas de skadebegränsande åtgärderna utifrån tanken om att skadeomfattningen 
kan reduceras även efter det att en olyckssituation har uppstått (modellens ”röda” sida). 
 

4.5 Redovisning av risker 

Ett säkerhetsmål behöver kunna relateras till resultatet av de beräkningar som gjorts för att 
bestämma dess storlek. Det uttrycks därför som regel som något slags riskmått. Ett sådant 
mått är medelrisken, d.v.s. den förväntade konsekvensen. 
 
Medelrisken kan beräknas som summan av produkterna mellan konsekvens och sannolikhet 
för respektive olycksscenario, exempelvis av olika trafikolyckor. För att uttrycka riskens 
storlek per år måste därför också den beräknade sannolikheten multipliceras med den årliga 
olycksfrekvensen. Resultatet är den förväntade konsekvensen per år (medelrisken per år). 
 
Ibland räcker det inte med att presentera medelrisken, eller det förväntade värdet. Detta beror 
på att det kan finnas anledning att ta hänsyn till olika scenariers olika konsekvenser och 
sannolikheter. I dessa fall kan det förväntade värdet kompletteras med en så kallad F/N-kurva 
(Frequency/Number). Denna visar med vilken frekvens det uppstår olyckor med olika 
konsekvenser, det vill säga besvarar frågan: 
 

Vad är frekvensen för att konsekvensen är X antal omkomna eller värre? 
 
Ibland används även den mer generella benämningen riskprofil om F/N-kurvor. Se exempel 
på F/N-diagram i Figur 6. 
 

 
Figur 6: Exempel på F/N-diagram från offshoreindustrin: jämförelse av risker knutna till 

designen av olika plattformar [27]. 
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En riskprofil ritas upp som en trappstegsfunktion efter ökande konsekvens där den vertikala 
axeln redovisar sannolikheten att konsekvensen blir x eller värre. Trappstegen uppkommer 
genom att sannolikheterna adderas successivt från 0, d.v.s. med början vid sannolikheten för 
den största konsekvensen. Om en riskprofil i stället ska beskriva en frekvens på den vertikala 
axeln behöver sannolikheterna multipliceras med den inledande frekvensen, exempelvis för 
brand. Kurvan får samma form, men andra värden på den vertikala axeln. När två riskprofiler 
jämförs är det därför inte självklart vilken av dem som visar den minsta risken. 
 
Om kurvorna i två olika riskprofiler inte korsar varandra kan det direkt sägas att den som 
ligger närmast det nedre vänstra hörnet i diagrammet visar den lägsta risken. Om kurvorna 
däremot skär varandra blir det svårare. I så fall kan även det förväntade värdet jämföras, d.v.s. 
det värde som nämndes ovan. Emellertid kan det även uppstå problem när detta mått används. 
Exempelvis kan samhället uppfatta två objekt med samma förväntade konsekvens på helt 
olika sätt. Detta beror på att de har olika riskprofiler, se Figur 7. 
 

 
Figur 7: Exempel. Två riskprofiler med olika utseende, men samma medelrisk. 

 
Den vänstra riskprofilen kan t.ex. representera en byggnad där det brinner förhållandevis ofta, 
men där konsekvenserna av en brand blir små. Den högra riskprofilen kan t.ex. representera 
en tunnel där det inte brinner särskilt ofta men där en brand kan få mycket stora konsekvenser. 
Vid jämförelse mellan dessa två riskprofiler måste hänsyn tas till hur samhället värderar 
olyckor. Är det t.ex. rätt att värdera 100 bränder där en person omkommer eller skadas per 
tillfälle på samma sätt som en enda brand där 100 personer omkommer eller skadas? 
 
Från samhällets perspektiv är det ofta lättare att acceptera små konsekvenser som inträffar 
ofta än händelser som medför mycket stora konsekvenser, även om de inträffar mycket sällan. 
Det är därför troligt att den högra riskprofilen kommer att värderas som värre än den vänstra. 
 
Av exemplet följer också insikten om att riskers storlek kan beräknas genom att multiplicera 
frekvens med konsekvens. För det exempel som ges i Figur 7 är detta inte särskilt svårt. 
Uppgiften att bestämma riskens storlek blir aningen svårare för ett sådant exempel som ges i 
Figur 6, men principen är lika tillämpbar. 
 
Genom att F/N-diagram är vanliga vid redovisning av sannolikheter och konsekvenser och 
hur de relaterar till varandra används de också för att åskådliggöra säkerhetsmål. Diagrammet 
används i dessa fall även som utvärderingsverktyg, se exempel i Figur 8. 
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Figur 8: Trafikverkets ambitionsnivå för personsäkerhet i järnvägstunnlar [28]. 

 
Diagrammet visar Trafikverkets ambitionsnivå för personsäkerhet i järnvägstunnlar. Det 
anger tre olika förhållningssätt till tre olika risknivåer. De är: 
 
─ Oacceptabel risk 
─ ALARP 
─ Ambitionsnivån – låg risk 
 
Området ”Oacceptabel risk” avgränsar risker som inte accepteras utan ska åtgärdas. Området 
”ALARP” avgränsar risker som bör åtgärdas i de fall detta kan göras till rimliga kostnader 
(ALARP står för ”As Low As Reasonable Practicable”). Området ”Ambitionsnivån – Låg 
risk” avgränsar risker som kan accepteras. 
 
Ambitionsnivån för personsäkerhet i järnvägstunnlar och den tillhörande metodiken för 
värdering började ursprungligen användas 1997 inom dåvarande Banverket [29]. Tillkomsten 
utgick från de principer för säkerhetsstyrning som implementerades vid Göteborgs Spårvägar 
efter spårvagnsolyckan 1992 då tretton personer omkom [30]. 
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5 SÄKERHETSVÄRDERING VID ANALYTISK RISKHANTERING 

5.1 Översikt 

En riskbedömning eller en säkerhetsvärdering enligt säkerhetsstrategi nr 3 enligt avsnitt 4.3, 
d.v.s. analytisk riskhantering, bör uppfattas som en process med två syften. Det ena är att få 
en värdering av säkerheten i en specifik tunnel i relation till säkerhetsmålet. Det andra är den 
kunskaps- och insiktsskapande effekt som värderingsprocessen har på de parter som utför och 
medverkar i arbetet. Värderingen omfattar följande steg: 
 
1. Beskrivning av systemet 
2. Identifiering av risker 
3. Bestämning av olycksfrekvenser 
4. Bestämning av olyckskonsekvenser 
5. Riskutvärdering 
6. Godtagande av säkerhetsnivå 
 
Figur 9 visar en principiell bild av de olika arbetsstegen. I de följande avsnitten ges en 
översiktlig beskrivning av arbetet. 
 

 
Figur 9: Flödesschema över processen säkerhetsvärdering. Efter [14]. 
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5.2 Beskrivning av systemet 

Den platsspecifika systembeskrivningen är grundläggande för hela värderingsarbetet. Det 
viktigaste som detta arbete genererar är den förståelsemässiga grunden för att kunna välja 
korrekta indata samt för hur systemet fungerar. 
 
Det system som avgränsar riskerna består av delarna tunnel, väg, fordon, trafik och 
trafikstyrning samt utrymning och assistans. En sammanfattande beskrivning ges i Tabell 1. 
 

Tabell 1: Definition av de delar som utgör systemet fordon – tunnel. 

Systemdel Exempel 

Tunnel 

 

Systemdelen tunnel omfattar aspekter som 
tunnelns längd, bredd, höjd och tvärsnittsarea, 
antal tunnelrör, inredningar, installationer, 
geografiska läge, klimat och väderlek, m.m. 

Väg 

 

Systemedelen väg omfattar aspekter som 
vägbanans bredd, antal körfält, vägbanans 
beskaffenhet, lutningar och kurvor, mötande 
eller separerad trafik, påfarter, avfarter, 
korsningar m.m. 

Fordon 

 

Systemdelen fordon omfattar de fordon som 
trafikerar tunneln som personbilar, lastbilar, 
bussar, antalet personer som färdas i dem eller 
vilket gods de transporterar, deras konstruktion, 
underhållsstatus, säkerhetsutrustning m.m. 

Trafik och 
trafikstyrning 

 

Systemdelen trafik och trafikstyrning omfattar 
trafikmängd, fordonshastigheter, styr- och 
kontrollsystem för trafiken så som exempelvis 
vägmarkeringar, signaler, skyltar m.m. 

Utrymning 
och assistans 

 

Systemdelen utrymning och assistans omfattar 
förutsättningarna för utrymning och assistans, 
t.ex. varseblivningssystem och insatstider för 
vägassistans, brandförsvar och ambulans, deras 
bemanning, utbildning, utrustning m.m. 

 
De säkerhetsåtgärder som bör förutsättas vid den inledande systembeskrivningen bör omfatta 
de minimiåtgärder som anges i säkerhetsdirektivet och/eller de svenska författningarna. 
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5.3 Identifiering av risker 

Identifiering av risker avser en sammanställning av de olyckssituationer som kan inträffa i den 
aktuella tunnelanläggningen. Denna benämns ibland ”olyckskatalog”. Syftet är att ge en 
utgångspunkt för det analytiska arbetet i form av de situationer där den normala kontrollen 
över systemet förlorats, d.v.s. det initierande olycksögonblicket. De grundläggande 
scenarierna är: 
 
─ Singelolycka 
─ Sammanstötning (exempelvis frontalkollision, påkörning mellan fordon) 
─ Brand 
─ Farligt gods-olycka 
 
Klassificeringen innebär t.ex. att en singelolycka eller en sammanstötning som leder till brand 
betraktas som en singelolycka eller en sammanstötning, men med brand som följdhändelse. 
Olyckssituationen brand avser att det är branden som är den initierande händelsen. 
 
Angivna olyckstyper används dels som topphändelser i felträden och dels som starthändelser i 
händelseträden. Under var och en av dem kan även underliggande varianter identifieras. 
 

5.4 Bestämning av olycksfrekvenser 

Frekvenser för olyckssituationer enligt olyckskatalogen ska tas fram för att ge information om 
hur ofta de kan inträffa. Varje olyckssituation är beroende av ett antal felkombinationer som 
kan leda till att de utvecklas. För att förstå felkombinationerna behöver de struktureras. Detta 
utförs med hjälp av felträdsteknik, något som ger möjlighet att värdera olycksförebyggande 
åtgärders effekt. Underlaget för frekvensberäkningarna hämtas ur den statistik som finns eller 
kan tas fram. Endast minimistandard bör förutsättas vid den inledande analysen, se även 
avsnitt 5.7. 
 

5.5 Bestämning av olyckskonsekvenser 

Varje olyckssituation kan utvecklas på olika sätt beroende på omständigheter och effekten av 
olika säkerhetsåtgärder. Frekvens och konsekvens för varje sluthändelse bedöms därför 
beroende på effekten av säkerhetsåtgärderna. Detta utförs med hjälp av händelseträdsteknik, 
något som ger möjlighet att värdera de skadebegränsande åtgärdernas effekt. Underlaget för 
konsekvensbestämningarna kan hämtas ut statistik, genom simuleringar eller analyser 
och/eller genom analytiska resonemang. Endast minimistandard bör förutsättas vid den 
inledande analysen, se även avsnitt 5.7. 
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5.6 Riskutvärdering 

Riskutvärderingen innebär att frekvenserna för de olika händelseförloppens slutkonsekvenser 
summeras för olika konsekvenser och jämförs med säkerhetsmålet. Detta görs genom en 
grafisk jämförelse av den analyserade riskprofilen och den säkerhetsprofil som definierar 
målvärdet, exempelvis i ett F/N-diagram. Jämförelsen innebär något av följande kan 
konstateras för den verksamhet som analyserats: 
 
1. Risknivån är lägre än säkerhetsmålet 
2. Risknivån är i paritet med säkerhetsmålet 
3. Risknivån är högre än säkerhetsmålet 

5.7 Godtagande av säkerhetsnivå 

Ett godtagande av den risknivå som påvisas för en analyserad verksamhet kan endast uppnås 
genom att säkerhetsmålet uppfylls. Beroende på hur måluppfyllelsen är beskaffad kan detta 
resultera i olika procedurer. Dessa är: 
 
1. Om risknivån är lägre än som stipuleras av säkerhetsmålet är kravet uppfyllt, varvid 

anläggningen kan godtas med de analyserade förutsättningarna. 

2. Om risknivån är i paritet med säkerhetsmålet är kravet uppfyllt i strikt mening. Emellertid 
erbjuder detta även möjligheten att överväga ytterligare åtgärder, se nedan. 

3. Om risknivån är högre än som stipuleras av säkerhetsmålet är kravet inte uppfyllt, varvid 
anläggningen inte kan godtas med de analyserade förutsättningarna. 

 
1. Om säkerhetsmålet uppfyllts och verksamheten kan godtas bör detta dokumenteras i ett 
Säkerhetskoncept, d.v.s. en sammanställning av de tekniska och administrativa åtgärder som 
krävs för att risknivån ska kunna godtas. 
 
2. Om risknivån är i paritet med säkerhetsmålet är kravet uppfyllt i strikt mening men, 
eftersom trafiksäkerhetsarbetet har långsiktiga intressen, kan ytterligare säkerhetsåtgärder 
övervägas i det enskilda byggprojektet. Beslut om vidtagande av ytterligare åtgärder kan 
baseras på kostnad – nytto-analys (CBA). Oavsett om denna sekundära prövning innebär att 
ytterligare åtgärder beslutas eller inte, bör de slutligt fastställda tekniska och administrativa 
åtgärderna dokumenteras i ett Säkerhetskoncept. 
 
4. Om säkerhetsmålet inte uppfyllts innebär detta att ytterligare säkerhetshöjande åtgärder 
krävs utöver Minimistandard. Detta innebär att en ny säkerhetsvärdering behöver utföras, och 
som inkluderar de tillkommande säkerhetshöjande åtgärderna. Sådana tilläggsåtgärder 
benämns ofta Tilläggsstandard och avser åtgärder utöver Minimistandard. Vilka dessa 
ytterligare åtgärder bör vara framkommer under utförandet av säkerhetsvärderingen. De kan 
också avse det som åsyftas i det europeiska säkerhetsdirektivet, artikel 14 ”Undantag för 
innovativ teknik”. 
 
Sammantaget kan godtagandeproceduren innebära att delar av säkerhetsvärderingen behöver 
göras om i en eller flera ”omgångar”. Effekten av aktuella åtgärder ska dock alltid värderas 
för att verifiera att säkerhetsmålet är uppnått. 
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6 FÖRSLAG TILL SÄKERHETSMÅL 

6.1 Statistiköversikt 

Det saknas en övergripande, nationell, databas över inträffade vägtunnelolyckor i Sverige. 
Som en del av underlaget till denna rapport har därför en enkel sammanställning gjorts med 
stöd av uppgifter från den nationella olycksdatabasen STRADA. Sammanställningen omfattar 
åren 2003 – 2012 och indikerar att det, exklusive olyckor i gång- och cykeltunnlar, i medeltal 
inträffade: 
 
─ ca 45 olyckor/år med lindrig personskada som värsta konsekvens 
─ ca 3 – 4 olyckor/år med svårt skadade människor som värsta konsekvens 
 
Inga säkra uppgifter påträffades dock om att någon enda person skulle ha förolyckats vid en 
tunnelolycka. Förutom att uppgifterna visar att påkörning (sammanstötning) är en vanlig 
olycksorsak, visar de också att det inträffar bränder i tunnlar, bl.a. till följd av brand i fordon. 
Sammantaget indikerar sammanställningen att: 
 
─ det finns ett konkret olycksutfall i svenska vägtunnlar 
─ brand är ett relevant olycksscenario i svenska vägtunnlar 
 
De fullständiga resultaten från den utförda utvärderingen redovisas i Bilaga 1. 
 
För att få en uppfattning om hur allvarliga vägtunnelolyckor kan bli, har olycksdata från några 
mycket allvarliga Europeiska vägtunnelolyckor ställts samman, se Tabell 2. 
 

Tabell 2: Exempel på inträffade vägtunnelolyckor i Europa [14]. 

År Tunnel Längd Konsekvens Scenario 

1978 Velsen ca 800 m 5 omkomna Sammanstötning (och brand) 

1983 Pecorile ca 700 m 9 omkomna Brand 

1996 Isola delle Femmine ca 150 m 5 omkomna Sammanstötning (och brand) 

1999 Mont Blanc ca 11,6 km 39 omkomna Brand 

1999 Tauern ca 6,4 km 12 omkomna Sammanstötning (och brand) 

2001 Gleinalm ca 9,3 km 5 omkomna Sammanstötning (och brand) 

2001 St. Gotthard ca 16,9 km 11 omkomna Sammanstötning (och brand) 

2006 Viamala ca 750 m 9 omkomna Sammanstötning (och brand) 

2012 Sierre ca 2,5 km 28 omkomna Singelolycka 

 
Tabellen indikerar att tunnelolyckor har potential att kunna resultera i konsekvenser som är 
flera gånger allvarligare än olyckor på ytvägnätet. Exempelvis resulterade de två allvarligaste 
i 39 respektive 28 omkomna. Som jämförelse kan anges att de två allvarligaste svenska 
olyckorna på ytvägnätet resulterade i 15 respektive 9 omkomna (Axamo 1976 och Arboga 
2006). 
 



PERSONSÄKERHET I VÄGTUNNLAR – FÖRSLAG TILL SÄKERHETSMÅL 

 
 

20

Sammantaget kan konstateras att tillgången på data om tunnelolyckor i de allra flesta 
avseenden är mycket begränsad. Förutom att det inte gjorts några mer omfattande svenska 
sammanställningar, beror det sannolikt på att tunnelolyckor inträffar relativt sällan till följd av 
det mindre trafikarbetet i tunnlar jämfört med på ytvägnätet. Därutöver är händelser där 
tunnelolyckors verkliga potential från konsekvenshänseende demonstreras extremt sällsynta, 
se Tabell 2. 
 
Då det inte är möjligt att direkt formulera ett säkerhetsmål för personsäkerhet med ledning av 
empiri, d.v.s. olycksdata från tunnlar, har det i stället formulerats med utgångspunkt från 
olycksdata på ytvägnätet och analytiska resonemang. 
 

6.2 Säkerheten på ytvägnätet 

6.2.1 Allmänt 

De data som studerats för att beskriva olycksutfallet på ytvägnätet omfattar perioden 2003 – 
2012 och har hämtats från STRADA, den nationella olycksdatabasen. STRADA administreras 
av Transportstyrelsen och omfattar de data som registreras i polisrapporterna från inträffade 
trafikolyckor [31]. Endast olyckor som har resulterat i en eller flera omkomna har beaktats 
och inga olyckor har sorterats bort på grund av sjukdom, självmord m.m. 
 
De olyckstyper som påträffats omfattar singelolyckor och sammanstötningar. I samtliga fall 
har olyckorna sorterats efter typ, involverade fordon och värsta konsekvens per olycka, 
varefter deras respektive antal per år bestämts. Sammanstötningsolyckorna har delats upp med 
avseende på involverade fordonstyper men inte med avseende på olyckstyp, d.v.s. om det 
avsett en korsningsolycka, en påkörning eller en frontalkollision m.m. Samtliga uppgifter 
redovisas i Bilaga 2 (singelolyckor) och Bilaga 3 (sammanstötningar). 
 
Inga uppgifter har påträffats som anger att fordonsbränder eller farligt gods-olyckor har 
resulterat i att människor kommit till skada eller förolyckats. Detta innebär dock inte att 
sådana olyckor inte har inträffat eller kan inträffa, vilket även visas längre fram. 
 

6.2.2 Singelolyckor 

Med avseende på singelolyckor pekar data bl.a. ut två ytterligheter. Å ena sidan inträffade det 
i medeltal ca 165 singelolyckor per år under perioden vid vilka det omkom 1 person. Å andra 
sidan inträffade det också en singelolycka vid vilken det omkom 9 personer. Figur 10 
åskådliggör det totala olycksutfallet under perioden. 
 



PERSONSÄKERHET I VÄGTUNNLAR – FÖRSLAG TILL SÄKERHETSMÅL 

 
 

21

 

Figur 10: Singelolyckor 2003 – 2012: antal olyckor som funktion av antal omkomna per 
olycka. Antalet olyckor redovisas i logaritmisk skala. 

 
Singelolyckorna redovisas i kategorierna ”Bil” (personbil, buss, lastbil), ”MC” (lätt och tung 
motorcykel), ”Mp, cy” (moped, cykel) samt ”Övr” (fotgängare, traktor, terrängfordon m.m.). 
Indelningen har gjorts med utgångspunkt från riskerna vid olika färdsätt, t.ex. antal personer 
per fordon, fordonshastighet. 
 
Av de redovisade frekvenserna och konsekvenserna för olika kategorier är det endast ”Bil” 
och ”MC” som är relevanta för jämförelse med vägtunnlar. Detta beror på att tunnlar, i 
synnerhet sådana som är längre, vanligen utförs som motorväg eller motortrafikled, d.v.s. 
trafikleder där mopeder, cyklar, fotgängare, traktorer, terrängfordon m.m. inte är tillåtna. 
 
Av det totala antalet omkomna under perioden, 1 853 personer (se Figur 10), svarade olyckor 
med bilar och motorcyklar för 1 577, d.v.s. 85 %. Tabell 3 visar en sammanställning av 
singelolyckor med ”Bil” och ”MC under perioden. 
 

Tabell 3: Sammanställning, singelolyckor, ”Bil” och ”MC”, 2003 – 2012. 

Olyckstyp Fordon Antal olyckor och omkomna 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Singelolycka Bil (personbil, buss, lastbil) 1 172 76 7 1 0 1 0 0 1 

Singelolycka MC (motorcykel) 211 1 0 0 0 0 0 0 0 

Summa (totalt antal omkomna: 1 577) 1 383 77 7 1 0 1 0 0 1 

 
Av tabellen framgår att singelolyckor med personbilar, bussar och lastbilar svarade för 
merparten av antalet olyckor och antalet förolyckade personer i jämförelse med motorcyklar. 
De svarade också för de olyckor som medförde de allvarligaste konsekvenserna.  
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6.2.3 Sammanstötningar 

Med avseende på sammanstötningar pekar data ut liknande ytterligheter som för 
singelolyckor. Exempelvis inträffade det i medeltal ca 225 sammanstötningsolyckor per år 
under perioden vid vilka det omkom 1 person. Samtidigt inträffade det också en olycka vid 
vilken 6 personer omkom. Figur 11 åskådliggör det totala olycksutfallet under perioden. 
 

 

Figur 11: Sammanstötningsolyckor 2003 – 2012: antal olyckor som funktion av antal 
omkomna per olycka. Antalet olyckor redovisas i logaritmisk skala. 

 
Sammanstötningsolyckorna redovisas med samma beteckningar som singelolyckor. Den enda 
skillnaden avser viltolyckor. Dessa har sorterats i kategorin ”Övr – Övr”. På samma sätt som 
för singelolyckor har kategoriindelningen definierats utifrån riskerna vid olika färdsätt. 
 
Av samma skäl som för singelolyckor är det endast kombinationer av sammanstötningar med 
”Bil” respektive ”MC” som är relevanta att beakta för jämförelser med tunnlar. Av det totala 
antalet omkomna under perioden, 2 731 personer (se Figur 11), svarade olyckor med bilar och 
motorcyklar för 1 677, d.v.s. 61 %. Tabell 4 visar en sammanställning av sammanstötningar 
med ”Bil” och ”MC under perioden. 
 

Tabell 4: Sammanställning, sammanstötningar, ”Bil – Bil” och ”Bil – MC”, 2003 – 2012. 

Olyckstyp Fordon Antal olyckor och omkomna 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Sammanstötning Bil – Bil 1 036 135 27 4 6 1 0 0 0 

Sammanstötning Bil – MC 209 13 1 0 0 0 0 0 0 

Summa (totalt antal omkomna: 1 677) 1 245 148 28 4 6 1 0 0 0 

 
Av tabellen framgår att sammanstötningar med personbilar, bussar och lastbilar svarar för 
merparten av antalet inträffade olyckor och antalet förolyckade personer i jämförelse med 
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olyckor som involverade motorcyklar. De svarade också för de olyckor som innebar de 
allvarligaste konsekvenserna. 
 

6.2.4 F/N-diagram för ytvägnätets olyckor 

Den risk som uttrycks i det F/N-diagram för ytvägnätets olyckor som redovisas i detta avsnitt 
anger antalet olyckor med N eller fler dödsfall per fordonskilometer och kilometer vägsträcka 
som funktion av antalet dödade. Redovisningen baseras på de data som redovisas i avsnitt 6.2 
vilka, efter summering och beräkning av medelfrekvenser per år för olyckor med olika antal 
omkomna, har dividerats med medelantalet utförda fordonskilometrar under perioden och 
antalet kilometer vägsträcka. På detta sätt normeras olycksutfallet mot trafikarbetet per 
kilometer väg. 
 
Valet att uttrycka frekvensmåttet på formen ”antal olyckor per enhet trafikarbete per 
kilometer vägsträcka” är inte självklart. Valet av exponeringsvariabel kan alltid diskuteras. 
Mängden trafikarbete har bedömts viktig mot bakgrund av att olycksfrekvenserna är helt 
beroende av att det alls uträttas ett trafikarbete. Den valda enheten, fordonskilometer, har valts 
i stället för det vanligare måttet personkilometer eftersom olycksfrekvenserna är mer beroende 
av omfattningen av fordonsrörelserna än antalet personer per fordon. Normeringen till 
enheten ”per kilometer vägsträcka” motiveras av att säkerheten på 1 kilometer av ytvägnätet 
ska kunna jämföras med säkerheten på 1 kilometer i vägtunnlar. 
 
I Tabell 5 redovisas summeringen av antalet olyckor samt beräkningen av medelfrekvenserna 
per konsekvensklass för perioden 2003 – 2012. 
 

Tabell 5: Summering och beräkning av medelfrekvenser per konsekvensklass. 

Olyckstyp Antal olyckor med olika antal omkomna 2003 – 2012 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Singelolyckor 1 383 77 7 1 0 1 0 0 1 

Sammanstötningar 1 245 148 28 4 6 1 0 0 0 

Summa 2628 225 35 5 6 2 0 0 1 

Medelvärde per år 262,8 22,5 3,5 0,5 0,6 0,2 0 0 0,1 

 
För att beräkna trafikarbetet har en separat utvärdering gjorts. Figur 12 redovisar en översikt 
omfattande personbilar, lastbilar, bussar och motorcyklar för perioden 1985 – 2012 [32]. 
 
Som framgår uppgick trafikarbetet till mellan 71 och 77 miljarder fordonskilometer från 2003 
till och med 2012. I medeltal uppgick det till 75 262 miljarder under perioden. Det framgår 
också att den dominerande delen av trafikarbetet utfördes av personbilar medan bussar och 
motorcyklar svarade för en mycket liten del. Se även Bilaga 4. 
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Figur 12: Förändringar i trafikarbetet för perioden 1985 – 2012 [32]. 
 
Medelvärdet 75 262 miljoner fordonskilometer har använts för att beräkna medelfrekvensen 
av olyckor med olika antal omkomna per miljon fordonskilometer under den aktuella 
perioden, se Tabell 6. 
 

Tabell 6: Antal olyckor med olika antal omkomna (N) per år och miljon fordonskilometer. 

N = 1 N = 2 N = 3 N = 4 N = 5 N = 6 N = 7 N = 8 N = 9 

3,5E-03 3,0E-04 4,7E-05 6,6E-06 8,0E-06 2,7E-06 0,0E+00 0,0E+00 1,3E-06 

 
Tabell 6 har därefter använts som underlag för att beräkna olycksfrekvenserna per kilometer 
vägsträcka. För detta har en separat utvärdering av förändringarna i det svenska vägnätets 
omfattning gjorts. Resultatet av denna visas i Figur 13. Se även Bilaga 5. 
 

 
Figur 13: Det svenska vägnätets omfattning sedan ca 1940 (statliga och kommunala vägar) 

inklusive en uppskattning för de närmaste decennierna. Trendlinjen uppskattad 
utifrån datapunkterna (röda). Baserat på [33, 34]. 
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Längden på det svenska vägnätet för åren 2003 – 2012 varierade mellan 138 451 (2003) och 
139 984 (2012) km (statliga och kommunala vägar). Medellängden var 139 475 km, vilket 
också är det värde som har använts för att normera olycksfrekvenserna, se Tabell 7. 
 

Tabell 7: Antal olyckor med olika antal omkomna (N) per miljon fordonskilometer och 
kilometer vägsträcka. 

N = 1 N = 2 N = 3 N = 4 N = 5 N = 6 N = 7 N = 8 N = 9 

2,5E-08 2,1E-09 3,3E-10 4,8E-11 5,7E-11 1,9E-11 0,0E+00 0,0E+00 9,5E-12 

 
De beräknade medelfrekvenserna har använts för att ta fram det F/N-diagram över ytvägnätets 
trafikolyckor som redovisas i Figur 14. Diagrammet visar hur olycksfrekvensen förändras 
med antalet omkomna (N). Notera att konsekvenserna anges som N eller fler omkomna. 
 

 
Figur 14: F/N-diagram över ytvägnätets trafikolyckor. 

 
Trappstegsfunktionen ger en uppfattning om den säkerhetsnivå som rådde på ytvägnätet vid 
tidpunkten för mätningarna. Den ger också en grafisk bild av vid vilken säkerhetsnivå arbetet 
inom Nollvisionen bedrevs vid denna tidpunkt. 
 
Den totala risk som kurvan definierar kan, så som beskrivs i avsnitt 4.5, beräknas genom att 
bestämma arean på funktionen. I detta fall motsvarar detta 325 omkomna personer per år. 
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6.3 Säkerheten i vägtunnlar 

6.3.1 Trafikanternas riskexponering 

Vägtunnlar är en relativt modern företeelse i Sverige och den första driftsattes t.ex. inte förrän 
1957. Detta kan jämföras med den första järnvägstunneln som driftsattes på 1860-talet. För 
närvarande uppgår den totala vägtunnellängden till nästan 50 km och inom de närmaste 10 – 
15 åren planeras för mer än en fördubbling av detta. Eftersom det svenska vägnätets totala 
längd inte kan förutses öka i samma omfattning innebär detta att trafikanterna kommer att 
utsättas för tunnelspecifika risker i ökande utsträckning. Frågan om personsäkerhet i tunnlar 
kommer därför att öka i betydelse och bli allt viktigare att styra och kontrollera. 
 
För att få en uppfattning om i hur tunneltätheten på vägnätet förändrats genom åren, och kan 
förväntas förändras i framtiden, har andelen tunnelar på vägnätet beräknats, se Figur 15. 
 

 
Figur 15: Andelen tunnlar på vägnätet. Svart linje: utfall. Röd linje: uppskattat [35]. 

 
Figuren visar att andelen tunnlar ökade från 0,15 till 0,35 ‰ mellan 2003 – 2012. Medeltalet 
under perioden uppgick till 0,30 ‰. Figuren visar också att andelen kan förväntas öka till ca 
0,44 ‰ från ca år 2015 och till ca 0,80 ‰ under första halvan av 2020-talet. 
 
Beräkningen har utgått från att varje tunnelobjekt ses som en oberoende enhet, varvid t.ex. en 
tunnelanläggning som utförts som två enkelriktade, parallella, tunnelrör behandlats som två 
oberoende anläggningar. Detta innebär att mängden väg i tunnel kommer att överskattas från 
ett trafiksystemperspektiv (trafik i båda riktningarna). Det innebär emellertid också att 
andelen vägnät med tunnelspecifika risker inte underskattas. Alternativet att betrakta 
dubbelrörsförbindelser som en enhet har bedömts som sämre genom att det är mindre 
konservativt. Motsvarande problem finns även vid bestämning av vägnätets omfattning. Även 
i detta fall valdes det ”rena” antalet metrar som underlag för beräkningen, d.v.s. ingen särskild 
hänsyn togs till att vägar kan vara enkelriktade eller utförda som motorvägar och 1+2-vägar. 
Se Bilaga 6. 
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6.3.2 Ansatser för uppskattning av tunnelrisker 

Följande ansatser har använts för att uppskatta frekvenser och konsekvenser vid tunnelolyckor 
med stöd av data från ytvägnätet: 
 
(a) Olycksfrekvenserna i tunnlar har antagits vara desamma som på ytvägnätet räknat per 

kilometer. 

(b) Konsekvenserna av tunnelolyckor har antagits kunna bli allvarligare än motsvarande 
olyckor på ytvägnätet. 

 
De förhållandevis okända riskerna i vägtunnlar har därmed kunnat relateras till de mera kända 
riskerna på ytvägnätet. 

6.3.3 F/N-diagram för olyckor i vägtunnlar 

Den ansats om olycksfrekvenserna i vägtunnlar, (a), som redovisas i avsnitt 6.3.2 bygger på 
tanken att trafikarbetet är jämnt fördelat över hela vägnätet och att samma olyckstyper kan 
inträffa i båda systemen, d.v.s. singelolyckor och sammanstötningar. Detta medför att 
frekvenserna i F/N-diagrammet i Figur 14 är direkt tillämpliga på olyckor i vägtunnlar, per 
fordonskilometer och kilometer väg räknat. 
 
Den ansats om olyckskonsekvenserna i vägtunnlar, (b), som redovisas i avsnitt 6.3.2 bygger 
på tanken att uppkomsten av fordonsbränder och farligt gods-olyckor i tunnlar tillför ett 
bidrag till riskerna för människors liv och hälsa som inte finns på ytvägnätet. Kombinationen 
av frekvenser och möjliga konsekvenser av sådana olyckor innebär dessutom att ytvägnätets 
riskhanteringsstrategier inte är fullt ut tillämpliga, se avsnitt 4.3, d.v.s. konsekvenserna i F/N-
digrammet i Figur 14 är därmed inte direkt tillämpligt på olyckor i vägtunnlar. 
 

Brand och farligt gods-olyckor 

Den olycksstatistik avseende fordonsbränder och farligt gods-olyckor som redovisas nedan 
har hämtats från IDA, den databas över räddningstjänstens insatser som administreras av 
Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap [36]. Se även Bilaga 7 (fordonsbränder) och 
8 (farligt gods-olyckor). 
 

Brand 

Räddningstjänsten utför årligen ca 4 000 släckningsinsatser i olika typer av fordon. Vid dessa 
dominerar personbilsbränderna, medan bussar, lastbilar husvagnar/husbilar drabbas i mindre 
utsträckning, se Figur 16. 
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Figur 16: Alla fordonsbränder 2012, fördelning mellan olika fordonskategorier [36]. 

 
De totala uppgifterna om antalet insatser ger emellertid inte en korrekt bild av i vilken 
utsträckning trafikanter exponeras för fordonsbränder, d.v.s. risken för att de kan inträffa i 
tunnlar. Detta beror på att statistiken belastas av anlagda bränder, ca 30 %, och av att 
brandorsakerna inte alltid kan slås fast, ca 40 %. Då inga andra sammanställningar påträffade 
har beskrivningarna i databasen gåtts igenom för att få en tydligare bild. 
Det årliga antalet bränder som drabbar fordon ute i trafiken uppgår till ca 650 stycken. Av 
dessa avser ca 75 % personbilar, ca 7 % bussar och ca 18 % lastbilar, se Tabell 8. 
 

 Tabell 8: Registrerat antal fordonsbränder 2010 – 2012. 

Antal fordonsbränder 2010 - 2012 

År Personbilar Bussar Lastbilar Alla 

2010 479 50 120 649 

2011 477 39 135 651 

2012 505 55 99 659 

Medelvärde 487 48 118 653 

 
De mest frekventa brandorsakerna i personbilar är eftersatt underhåll och värmesitsar och, i 
lastbilar och bussar, bromsar och hjullager, d.v.s. olika typer av tekniska fel och brister. 
 
Brand i fordon är inte någon prioriterad fråga inom arbetet inom Nollvisionen. Detta kan 
sannolikt knytas till att de inte resulterar i vare sig dödsfall eller andra personskador. Det 
normala olycksförloppet på ytvägnätet är enligt de data som studerats i stället att: 
 
─ Trafikanten blir/görs (av andra trafikanter) medveten om att fordonet brinner eller ryker 
─ Trafikanten kör in till någon närbelägen parkeringsficka eller vägrenen och ringer 112 
─ Trafikanten kliver ur fordonet och inväntar räddningstjänsten 
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Bränder i tunnlar kan innebära helt andra olycksförlopp än på ytvägnätet. Detta beror dels på 
svårigheterna att utrymma och undsätta. Det beror också på att andra trafikanter involveras på 
ett annat sätt än på ytvägnätet. Det har också inträffat fordonsbränder i tunnlar, exempelvis i 
Södra Länken, vilket demonstrerar att risken finns i realiteten. 
 
Förutom de fordonsbränder som uppkommer till följd av olika tekniska fel kan de också 
uppkomma som följd av singelolyckor och sammanstötningar, se Figur 17. 
 

 
Figur 17: Räddningstjänstens släckningsinsatser vid trafikolyckor. Data från IDA. 

 
Av Figur 17 framgår att det inträffade mellan 14 och 42 fordonsbränder per år som följd av 
trafikolyckor under perioden 2003 - 2012. Medelantalet per år uppgick till 26 stycken. 
 

Farligt gods-olyckor 

Räddningstjänsten utförde totalt ca 2 000 insatser föranledda av utsläpp av farligt ämne under 
2012. En betydande andel inträffade vid lastning och lossning, d.v.s. berörde inte direkt 
vägtrafiken, och många avsåg utsläpp av drivmedel från egen tank, d.v.s. utgjorde en större 
fara för miljön än för människor. Endast ca 100 olyckor inträffade i samband med transporter 
av olika slag (väg, järnväg, fartyg). 
 
För att få klarhet i vilken utsträckning vägtrafikanter exponeras för farligt gods-olyckor har 
beskrivningarna i IDA gåtts igenom. Detta indikerar att det inträffar ca 30 olyckor farligt 
gods-olyckor per år i samband med transport med vägfordon. Dessa fördelade sig så som 
visas i Tabell 9. 
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Tabell 9: Antal olyckor med farligt gods 2010 – 2012. 

Antal farligt gods-olyckor i samband med transport med vägfordon 2010 – 2012 

År 
Behållar- eller 

handhavandefel 
Trafikolycka Oklart Totalt 

2010 20 9 3 32 

2011 20 10 7 37 

2012 12 5 3 20 

Medelvärde 17 8 4 30 

 
Som framgår av tabellen svarar behållar- eller handahavandefel för nära 60 % av antalet 
olyckor medan trafikolyckorna svarar för ca 25 %. Övriga ca 10 % avser olyckor där 
olycksorsak och/eller förlopp inte kunnat klarläggas entydigt. 
 
Farligt gods-olyckor innebär ofta att människor utsätts för fara. Om sådana olyckor inträffar i 
tunnlar kan faran flerdubblas på samma sätt som vid bränder i tunnlar. Det har också inträffat 
olyckor i tunnlar med exempelvis biogasbussar som ”fastnat” och där explosionsriken 
bedömts som för stor för att bärgningsarbete ska kunna påbörjas innan gastuberna tömts. 
 

Samlad bedömning fordonsbränder och farligt gods-olyckor 

Sammantaget görs bedömningen att det föreligger en förhöjd risk för att människor kommer 
till skada eller förolyckas till följd av fordonsbränder och farligt gods-olyckor i tunnlar jämför 
med på ytvägnätet. Detta beror på att i en tunnel involveras inte enbart den eller de personer 
som befinner sig i olyckans omedelbara närhet så som på ytvägnätet. I stället kommer en 
betydande andel av dem som befinner sig i tunneln vid tidpunkten för olyckan att beröras. De 
fordonsbränder och farligt gods-olyckor som hittills inträffat i svenska tunnlar demonstrerar 
att riskerna även är närvarande i realiteten. 
 

6.4 Sammanställning av förslag 

Det F/N-diagram avseende säkerheten i vägtunnlar som visas i Figur 18 (nedan) har utgått 
från ansatserna (a) och (b) i avsnitt 6.3.2. Detta innebär att diagrammet anger samma 
frekvenser som för ytvägnätets olyckor medan konsekvensskalan har getts utökad omfattning. 
 
De båda ansatserna innebär att de totala tunnelriskerna kunnat uttryckas som en parallell linje 
till de totala riskerna på ytvägnätet, men med en förskjutning som indikerar att 
konsekvenserna kan bli allvarligare än vid olyckor på ytvägnätet. Denna ökning beror på de 
konsekvenser som fordonsbränder och farligt gods-olyckor i tunnlar kan föra med sig. 
Förläggningen av den linje som indikerar tunnelriskerna har utgått från erfarenheten om att: 
 
─ de allvarligaste tunnelolyckorna i Europa har resulterat i mycket allvarliga konsekvenser, 

storleksordningen 30-talet omkomna 

─ det antal trafikanter som kan befinna sig i en tunnel vid en fordonsbrand eller en farligt 
gods-olycka kan vara betydande, t.ex. stadsmotorvägar i rusningstrafik. 
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Det kan därför inte uteslutas att den värsta vägtunnelolyckan i Sverige ännu har inträffat. 
 

 
Figur 18: F/N-diagram för ytvägnät och tunnlar. (1) anger medelriskprofilen på ytnätet för 

åren 2003 - 2102. (2) indikerar motsvarande för tunnlar för åren 2003 - 2012. 
 
Figur 18 förtydligar att vägtunnlars riskprofil ligger till höger om ytvägnätets, d.v.s. indikerar 
större risk, förutsatt att övriga delar i systemet är identiska. I praktiken betyder detta att 
riskerna i tunnlar är generellt större, räknat per fordonskilometer och km väg. Den exakta 
storleken på denna skillnad är dock osäker, bland annat på grund av den otillräckliga 
kunskapen om hur allvarliga olyckor som kan inträffa. 
 
Från ett riskperspektiv innebär detta att kravet på säkerhet i vägtunnlar bör betraktas så som 
indikeras i Figur 19. 
 

 
Figur 19: Hur riskprofilen för tunnelolyckor bör vara förlagd i F/N-diagrammet för att 

riskerna i tunnlar ska bli jämförbara med riskerna på ytvägnätet. 
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Figuren visar hur medelriskprofilen för tunnlar från Figur 18 lutats åt vänster, förbi 
ytvägnätets medelriskprofil, tills riskminskningen (det gröna fältet i Figur 19) fått samma area 
som riskökningen (det röda fältet i Figur 19). Detta innebär att riskökningen i tunnlar kan 
uppvägas av motsvarande riskminskning om de åtgärder som motsvarar reduktionen vidtas. 
 
Den erhållna, mera lutande, linjen ger en grafisk uppfattning om det krav som bör ställas på 
personsäkerhet i tunnlar om den ska motsvara säkerheten på ytvägnätet. Om denna linje anses 
definiera den övre gränsen för vad som är acceptabelt, kan den undre gränsen sättas vid 
frekvensen för 7 omkomna, d.v.s. trappstegsfunktionens första beräkningsbara ”steg”, se 
Figur 20. 
 

 
Figur 20: Övre och undre gräns för det krav som kan ställas på personsäkerhet i tunnlar 

om den ska motsvara säkerheten på ytvägnätet. 
Området mellan de båda linjerna i Figur 20 definierar det s.k. ALARP-området, se avsnitt 4.5, 
d.v.s. det område inom vilket säkerhetsarbetet inriktas mot att sänka frekvenser och/eller 
konsekvenser i de fall detta kan göras till rimliga kostnader. 
 
Sammantaget kan därmed nedanstående förslag med avseende på personsäkerhet i vägtunnlar 
redovisas, se Figur 21. Den högre delen av linjerna är streckad då erfarenhetsdata för denna 
del av diagrammet är mycket begränsad. 
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Figur 21: Förslag till säkerhetsmål med avseende på personsäkerhet i vägtunnlar till följd 

av singelolyckor, sammanstötningar, brand och farligt gods-olyckor. 
 
I enlighet med vad som anges i avsnitt 4.5 gäller följande för diagrammets olika områden: 
 
─ Området ”Hög risk” avgränsar risker som inte accepteras utan ska åtgärdas. 

─ Området ”ALARP” avgränsar risker som bör åtgärdas om detta kan göras till rimliga 
kostnader. 

─ Området ”Låg risk” avgränsar de risker som kan accepteras. 
 
Säkerhetsmålet kan också uttryckas på följande sätt: 
 

Motorfordonstrafik per kilometer i vägtunnlar ska vara lika säker som 
motorfordonstrafik på ytvägnätet, exklusive mopeder. 

 
Säkerhetsmålet uppnås genom en kombination av olycksförebyggande och skadebegränsande 
åtgärder enligt följande: 
 
1. Åtgärder som reducerar sannolikheterna för att det alls ska inträffa singelolyckor, 

sammanstötningar, bränder och farligt gods-olyckor i tunnlar jämfört med på ytvägnätet. 

2. Åtgärder som reducerar sannolikheterna för eskalering mot allvarligare konsekvenser vid 
de singelolyckor, sammanstötningar, bränder och farligt gods-olyckor som ändå inträffar. 

 
Vägledning om avvägningen mellan olycksförebyggande och skadebegränsande åtgärder samt 
vilka konkreta åtgårder detta avser erhålls i samband med den säkerhetsvärdering som görs i 
samband med de enskilda byggprojekten. 
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Valet att relatera säkerheten i tunnlar till säkerheten på ytvägnätet, inklusive ambitionen att 
det ska vara lika säkert, stöds också av det internationella arbetet inom området. Bland annat 
anges följande i [14]: 
 

An appropriate level of safety for tunnels that is comparable with that on the open road is 
achievable through a structured and integrated approach to the design and operation of 
tunnels that focuses on the prevention of serious incidents and the mitigation of 
consequences through the encouragement and facilitation of self-rescue in the first 
instance and the subsequent effective intervention of the emergency services. 
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7  DISKUSSION 

7.1 Allmänt 

Det är viktigt att trafikanter kan färdas med betryggande säkerhet på alla delar av vägnätet, 
d.v.s. både på ytvägnätet och i tunnlarna. Genom att andelen tunnlar på vägnätet i Sverige 
ökar, och genom att trafikanterna därigenom utsätts för tunnelspecifika risker i ökande 
omfattning, är det särskilt viktigt att kravställningen med avseende på säkerhet i tunnlar är 
ändamålsenlig. Detta är emellertid inte fallet idag då nuvarande styrdokument inte anger 
något mål för säkerhetsarbetet. Detta innebär att det inte är möjligt att besvara frågan: 
 

Hur säkert är det att färdas i svenska vägtunnlar? 
 
Förutom att detta innebär att säkerhetsnivån i befintliga vägtunnlar är okänd, innebär det 
också att säkerhetsnivån i de tunnlar som planeras och utförs för närvarande är okänd. Detta 
innebär en fara för att projektering och byggande av vägtunnlar bedrivs med oklar inriktning 
och att anläggningar driftsätts med otillräckliga kunskaper om den faktiska säkerheten. Detta 
kan vara problematiskt för Nollvisionsarbetet och möjligheterna att göra transparenta och 
välgrundade samhällsekonomiska avvägningar vid investeringsbeslut. 
 
Även om olyckor i tunnlar inte hittills har belastat den svenska statistiken över trafikolyckor i 
nämnvärd omfattning, inträffar det dock ett antal på årsbasis med konsekvenser som varierar 
mellan materiella skador upp till lindrigt eller allvarligt skadade människor. Detta 
demonstrerar att det finns en olyckspotential som bör beaktas, i synnerhet som det finns 
internationella erfarenheter av olyckor med mycket allvarliga konsekvenser. 
 

7.2 Komplettering av Nollvisionsarbetet 

De två säkerhetsstrategier som för närvarande används inom Nollvisionen, empirisk 
respektive evolutionär säkerhetsstyrning, är väl lämpade för att hantera ytvägnätets risker. De 
behöver dock kompletteras med en tredje strategi för att tunnelspecifika risker ska kunna 
hanteras. Detta beror på att tunnelolyckor är mindre frekventa än olyckor på ytvägnätet, 
samtidigt som de kan medföra konsekvenser som är så allvarliga att deras motsvarighet 
saknas i vägtrafiken i övrigt. Det bör därför övervägas att tillämpa analytisk säkerhetsstyrning 
för hantering av dessa risker, d.v.s. riskhantering utifrån beslut baserade på riskbedömningar. 
 
Nuvarande styrdokument ställer krav på att det i olika specifika fall ska avgöras genom 
riskanalys vad som är godtagbart. Emellertid anges inte vad som avses med godtagbart. För 
att komma till rätta med detta bör det också övervägas att föreskriva att det regelmässigt ska 
utföras riskbedömningar vid planering och utförande av vägtunnlar samt att det anges ett 
målvärde för trafikanternas säkerhet, d.v.s. anges vilken säkerhetsnivå som är godtagbar. I 
denna rapport föreslås ett sådant säkerhetsmål. 
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Det föreslagna säkerhetsmålet ersätter inte utan kompletterar Nollvisionen på samma sätt som 
de nuvarande Etappmålen. Målet gör det möjligt att identifiera behovet av säkerhetsåtgärder i 
tunnlar när det är befogat och det omvända när säkerheten är tillräcklig. Målet är också 
utformat så att det kan justeras i takt med att säkerheten i vägtrafiken i övrigt förändras. 
 
Om det beslutas att inkludera säkerhetsmålet och värderingsmetodiken i Nollvisionsarbetet, 
bör detta beskrivas i tillhörande styrdokument. Personsäkerhet i tunnlar bör därmed också 
inkluderas bland de frågor som behandlas inom ramen för Nollvisionsarbetet. 
 

7.3 För- och nackdelar med målstyrning 

Om det föreslagna säkerhetsmålet godtas för användning innebär det, först och främst, att den 
inledande frågan om hur säkert det är att färdas i vägtunnlar kan besvaras. Det innebär också 
att byggprojektens ansträngningar kan samordnas och riktas på ett annat sätt idag, förutom att 
det lokala samrådet får ett tydligare syfte och en mer förutsägbar agenda. Det kan också 
förväntas bidra till bättre kunskaper om sambanden mellan åtgärder och säkerhetseffekt samt 
hur detta påverkar tillhörande investerings- och driftskostnader. Säkerhetsmålet och den 
tillhörande metodiken kan därmed förväntas bidra till bl.a. följande: 
 
─ Frågan om säkerhet kommer att hamna i centrum för uppmärksamheten medan frågan om 

åtgärder omvandlas till ett medel för hur säkerhetsnivån kan uppnås. 

─ Kvaliteten i byggprojektens projekteringsarbete kommer att förbättras då det får ett 
tydligare syfte och genom att arbetets slutpunkt blir mer förutsägbar. 

─ Transparensen i beslutfattandet kommer att öka då det baseras på analyser som visar om 
kraven är uppfyllda eller inte samt vilka åtgärder som bör vidtas för att de ska uppfyllas. 

─ Säkerhetsvärdet av olycksförebyggande respektive skadebegränsande åtgärder kommer att 
kunna jämföras med varandra, något som inte kan göras idag. 

─ Kunskaperna om hur systemet fordon - tunnel fungerar från ett riskperspektiv kommer att 
öka hos byggprojekt, myndigheter och andra intressenter. 

─ Säkerhetsstatus hos befintligt tunnelbestånd kommer att kunna bestämmas och framtida 
prioriteringar kunna riktas mot de tunnlar där behoven är störst. 

─ Riskerna för mycket allvarliga vägtunnelolyckor kommer att kunna hanteras proaktivt och 
på ett mer effektivt sätt än idag med avseende på både säkerhet och kostnader. 

─ Säkerhetskonceptets innehåll, d.v.s. värderingsarbetets slutprodukt, kommer att bli mer 
förutsägbart och kalkylerbarheten att öka. 

 
Den största faran med målstyrning är att målet och dess uppfyllande isoleras från sitt 
sammanhang och att dess vägledande syfte därigenom förloras. Förståelse av hur målet 
uppnås är därför viktig, d.v.s. hur det analytiska arbetet utförs och vilka data och kunskaper 
det baseras på. Beslutsfattandet behöver därför även fortsättningsvis baseras på förståelse av 
när data ger säkra och mindre säkra svar, kort- och långsiktig hänsyn samt förmåga hålla isär 
det rimliga från det orimliga och det sannolika från det osannolika. 
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Om det beslutas att använda säkerhetsmålet i den praktiska verksamheten bedöms det att 
merparten av nackdelarna kan förebyggas genom att det tas fram en metodbeskrivning av hur 
det riskanalytiska arbetet ska utföras. 

7.4 Valet av säkerhetsnivå 

Det säkerhetsmål som föreslås innebär att säkerheten i tunnlar jämförs med säkerheten på 
ytvägnätet. Det lyder på följande sätt: 
 

Motorfordonstrafik per kilometer i vägtunnlar ska vara lika säker som 
motorfordonstrafik på ytvägnätet, exklusive mopeder. 

 
Förutom att de relativt okända riskerna i tunnlar relateras till de mera kända riskerna på 
ytvägnätet, är det också svårt att tro att något annat mål än det som föreslås är politiskt 
gångbart. Det föreslagna målets nivå om ”lika säkert i tunnlar som på ytvägnätet” ansluter 
också till de tankar som förs fram i tidigare arbeten inom området. 
 
I nuläget är det oklart om säkerhetsmålet är förenat med tillkommande kostnader. Detta bör 
därför övervägas att undersökas. Andra frågor som kan behöva besvaras är: 
 
─ Vilken säkerhetsnivå lever nuvarande tunnelbestånd upp till? 
─ Vilken säkerhetsnivå leder tillämpningen av nuvarande regelverk till? 
─ Hur säkert blir det om det inte vidtas några särskilda säkerhetåtgärder alls? 
─ Hur ligger det föreslagna säkerhetsmålet i förhållande till andra länders säkerhetsmål? 
 
En viss kalibrering av det säkerhetsmål som föreslås bör också övervägas med hänsyn till 
konsekvenserna av de allra allvarligaste olyckssituationerna, vilket horisontår som ska 
användas, framtida revisioner m.m. 
 
På längre sikt bedöms avsaknaden av ett mål för säkerheten som svårt att försvara. Förutom 
att en sådan position innebär att frågan om hur säkert det är att färdas i tunnlar inte kommer 
att kunna besvaras, riskerar det även att urholka trovärdigheten i trafiksäkerhetsarbetet. 
 

7.5 Målets och metodikens konsekvenser för riskhanteringen 

Den främsta konsekvensen av tillämpning av säkerhetsmålet och värderingsmetodiken är att 
säkerhetsarbetets ändamålsenlighet kommer att öka. Detta beror på att åtgärder kommer att 
beslutas utifrån den säkerhetseffekt de har och vad som krävs för att uppnå målet. Detta 
innebär att åtgärderna dels kommer att riktas mot att sänka frekvenserna för singelolyckor, 
sammanstötningar, bränder och farligt gods-olyckor. Det kommer också att riktas mot att 
begränsa konsekvenserna av bränder och farligt gods-olyckor i de fall där de förebyggande 
åtgärderna inte resulterar i att säkerhetsmålet uppnås. En systematisk användning av 
värderingsmetodiken kan dessutom förväntas bidra till generellt förbättrad beslutskvalitet. 
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Det finns flera skäl till varför systematiska riskanalyser är att föredra framför andra mer 
informella eller intuitiva sätt att hantera de stora, men långt ifrån fullständiga, kunskaper som 
finns, se exempelvis [37]. Användning av riskanalytiska metoder innebär t.ex. att befintlig 
kunskap insamlas, struktureras och sammanställs på ett systematiskt sätt så att kunskapsluckor 
kan identifieras. Detta medför att analysens förutsättningar kan prövas, ifrågasättas och 
korrigeras av oberoende personer och/eller instanser. Metoderna innebär också att de 
antaganden och värderingar som ligger till grund för olika skattningar tydliggörs för att 
undvika missförstånd. Detta gör att antaganden och förenklingar samt de osäkerheter som 
beror av datakvaliteten kan hanteras bättre och mer transparent än med hjälp av andra 
angreppssätt. Sammantaget bidrar detta till att kvaliteten i arbetet förbättras. 
 

7.6 Säkerhetsmålets utformning 

För att kunna åstadkomma en jämförelse av säkerheten på ytvägnätet och i tunnlar har två 
analytiska ansatser använts och riskerna studerats med hjälp av s.k. F/N-diagram. Ansatserna 
baseras på att trafiken antagits vara jämnt fördelad över hela vägnätet och att samma typer av 
olyckor kan inträffa i tunnlar och på ytvägnätet. Ansatserna är följande: 
 
(a) Olycksfrekvenserna i tunnlar har antagits vara desamma som på ytvägnätet räknat per 

kilometer. 

(b) Konsekvenserna av tunnelolyckor har antagits kunna bli allvarligare än motsvarande 
olyckor på ytvägnätet. 

 
Ansats (a) har inneburit att den enhet som säkerheten på ytvägnätet uttryckts i avser 
trafikarbetet per kilometer vägsträcka. Detta innebär att olycksfrekvenserna på ytvägnät och i 
tunnlar kunnat likställas i F/N-diagrammet. 
 
Ansats (b) har inneburit att det kunnat konstateras att riskerna i tunnlar generellt sett har 
kunnat anses som större än på ytvägnätet. Detta beror främst på att konsekvenserna av 
fordonsbränder och farligt gods-olyckor i tunnlar bedömts som allvarligare än på ytvägnätet. 
Att denna förhöjda sannolikhet också är en realitet underbyggs även med data. 
 

7.7 Olycksdata på ytvägnätet 

Den statistik som använts för att ta fram de F/N-diagram som använts för att formulera 
säkerhetsmålet har hämtats från den nationella olycksdatabasen STRADA och omfattar 
dödsolyckor under perioden 2003 – 2012. 
 
Även om de data som gåtts igenom omfattar samtliga olyckor med dödlig utgång, har endast 
de som berör personbilar, bussar, lastbilar och motorcyklar använts för att formulera 
säkerhetsmålet. Detta beror på att tunnlar, i synnerhet sådana som är längre, numera vanligen 
utförs som motorväg eller motortrafikled, d.v.s. trafikleder där mopeder, cyklar, fotgängare, 
traktorer, terrängfordon m.m. inte är tillåtna. Detta har också inneburit att säkerhetsmålet har 
blivit något ”tuffare”. 
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Det konstaterades i samband med sammanställningen av olycksdata att det inte fanns några 
befintliga sammanställningar över antalet inträffade olyckor med hänsyn till deras varierande 
konsekvenser. En sådan sammanställning har därför gjorts inom ramen för detta arbete. Det 
bör övervägas att regelmässigt låta utföra sådana. Detta skulle också stödja pågående arbete 
inom Nollvisionen, säkerhetsstrategierna 1 och 2 (se avsnitt 4.3). 
 
Under utförandet av arbetet konstaterades även att det var svårt att hitta data och befintliga 
sammanställningar om fordonsbränder och farligt gods-olyckor. Sådana har därför tagits fram 
inom ramen för detta arbete. Det bör därför övervägas att regelmässigt låta utföra sådana 
sammanställningar samt att inkludera dem i Nollvisionsarbetet. 
 

7.8 Olycksdata för vägtunnlar 

Någon befintlig sammanställning över inträffade vägtunnelolyckor har kunnat inte påträffas i 
samband med utförandet av detta arbete. Detta motiverade framtagningen av den separata 
sammanställning som tagits fram inom detta arbete. Denna gav inte något stöd för att någon 
enda person skulle ha förolyckats vid de tunnelolyckor som inträffade i Sverige under 
perioden 2003 - 2012. Däremot så indikerade den att det inträffade 
 
─ ca 45 olyckor/år med lindrig personskada som värsta konsekvens (~ en per vecka) 
─ ca 3 – 4 olyckor/år med svårt skadade människor som värsta konsekvens (~ en per kvartal) 
 
Mot bakgrund av de internationella erfarenheterna att tunnelolyckor kan medföra mycket 
allvarliga konsekvenser, bör det övervägas att låta sammanställa årliga rapporter över 
tunnelolyckor. Det bör även övervägas att inkludera tunnelolyckor bland indikatorerna i 
Nollvisionsarbetet. Därutöver bör erfarenheterna från pågående arbete inom FOI-projektet 
TUFS tas om hand (Tunnel framkomlighet och trafiksäkerhet). 
 

7.9 Hänsyn till framtidens säkrare vägtrafik 

Vägtrafiksäkerheten är föränderlig. Till stor del beror detta på det framgångsrika arbetet inom 
Nollvisionen. Eftersom säkerhetsmålet för tunnlar baseras på säkerheten på ytvägnätet innebär 
detta också att säkerheten i tunnlar förändras som funktion av säkerheten på ytvägnätet. 
 
Eftersom det säkerhetsmål som föreslås baserats på medelvärdena på olycksutfallen från åren 
2003 - 2012 innebär detta att målet har en eftersläpning jämfört med nuläget. Detta kan dock 
vägas mot den robusthet som användandet av större datamängder resulterar i. 
 
Frågan om hur stor andel av den ”färskaste” säkerheten som ska tillgodoräknas kan alltid 
diskuteras. Det kan vara problematiskt att ”tillgodoräkna” sig en säkerhet som inte är 
statistiskt säkerställd. I detta avsnitt redovisas en prognos för vad som kan vara aktuellt år 
2020 för att ge kunskap om förändringstakt och modellens känslighet. 
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Följande medelolycksfrekvenser har uppskattats för perioden 2010 - 2019 (bil- och MC-
olyckor), d.v.s. den tioårsperiod som är aktuell att förhålla sig till år 2020: 
 
─ Antal olyckor som resulterar i 1 omkommen person: ca 215 stycken 
─ Antal olyckor som resulterar i 2 omkomna personer: ca 14 stycken 
─ Antal olyckor som resulterar i 3 omkomna personer: ca 3 stycken 
 
Prognosen har baserats på åren 2003 - 2012. Antalet olyckor med 4 eller fler omkomna har 
förutsatts oförändrat på grund av det mycket låga olycksutfallet och de osäkra prognoser de 
därmed resulterar i. Längden på vägnätet har förutsatts vara densamma, medan trafikarbetet 
har prognostiserats till ca 80 000 miljoner fordonkilometer, se Figur 22. 
 

 
Figur 22: F/N-diagram som redovisar riskprofilen för år 2003 – 2012 (svart kurva) samt en 

prognos för år 2020. Även säkerhetsmålets ALARP-område framgår. 
 
Som framgår har den de sjunkande olyckstalen på vägarna resulterat att säkerhetsmålet delvis 
”ätits upp” år 2020. Detta beror framför allt på att olyckstalen sjönk relativt snabbt under 
analysperioden 2003 - 2012. De är inte sannolikt att de sjunker lika snabbt i framtiden. 
 
Det bör ändå övervägas att anta det föreslagna säkerhetsmålet antas, framför allt mot 
bakgrund av att alternativet, att även fortsättningsvis inte ha något mål för arbetet med 
personsäkerhet i tunnlar, bedöms som sämre. Att målet behöver omvärderas med tiden är 
dock under alla omständigheter nödvändigt. Detta utgör även en del av kunskapsutvecklingen, 
på samma sätt som det övriga arbete inom Nollvisionen också kan beskrivas i lärotermer. Det 
är dessutom rimligt att tillåta en ”inskolningstid”. 
 
Det är uppenbart att utan att formulera ett målvärde och anamma en strategi som omfattar 
vägtunnlars hela olyckspotential i jämförelse med ytvägnätet, löper trafiksäkerhetsarbetet risk 
att tappa styrningen av skadeutvecklingen. Detta kan förhindras med hjälp av redovisat 
förslag. 
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8 FÖRSLAG TILL FORTSATT ARBETE 

Kunskaperna om vad det föreslagna säkerhetsmålet innebär är i nuläget otillräckliga. Det 
föreslås därför att: 
 
 Personsäkerheten värderas för en eller några valda typtunnlar för att pröva säkerhetsmål 

och metodik i verkliga fall. Detta föreslås även omfatta: 

 kalibrering av det föreslagna säkerhetsmålet 
 värdering av hur säkert det blir om det inte vidtas några säkerhetsåtgärder alls 
 värdering av vilken säkerhetsnivå nuvarande regelverk leder till 
 jämförelse med andra länders säkerhetsmål 

 
Kunskaperna om totalkostnaderna för att leva upp till och upprätthålla den föreslagna 
säkerhetsnivån är i nuläget otillräckliga. Det föreslås därför att: 
 
 Det undersöks hur tunnelanläggningars totalkostnader påverkas av implementering av 

säkerhetsmålet, d.v.s. projekterings-, bygg- och driftskostnader. 
 
Innan fullskalig implementering av det föreslagna säkerhetsmålet bör den tillhörande 
metodiken vara dokumenterad och publicerad. Det föreslås därför att: 
 
 Det tas fram en metodbeskrivning för värdering av personsäkerheten i vägtunnlar. Denna 

bör, förutom en beskrivande del, även innehålla goda exempel. 
 
Arbetet med denna rapport har synliggjort flera förbättringsmöjligheter som bedöms viktiga 
för möjligheterna att åstadkomma en bättre och tydligare styrning av personsäkerheten i 
vägtunnlar. Det föreslås därför att: 
 
 Frågan om personsäkerhet i tunnlar inkluderas inom ramen för nuvarande arbete med 

Nollvisionen. 

 Nollvisionens indikatorer utökas med utfallet av vägtunnelolyckor samt fordonsbränder 
och farligt gods-olyckor i vägtrafiken. 

 Det sammanställs årliga rapporter ur den nationella olycksdatabasen över inträffade 
vägtunnelolyckor och som redovisar olyckstyp, antal och allvarlighetsgrad 

 Det sammanställs årliga rapporter ur databasen över räddningstjänsten insatser vid 
fordonsbränder och farligt gods-olyckor i vägtrafiken. 

 Det sammanställs årliga rapporter ur den nationella olycksdatabasen över inträffade 
vägtrafikolyckor och att dessa sorteras efter olyckstyp, antal och allvarlighetsgrad. 
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Bilaga 1: Vägtunnelolyckor 2003 - 2012 

Uppgifterna över inträffade vägtunnelolyckor 2003 – 2012 har hämtats från den nationella 
olycksdatabasen STRADA. Några andra sammanställningar över tunnelolyckor har inte 
påträffats. 
 
Sammanställningen ger en indikation på det årliga antalet vägtunnelolyckor i Sverige, fördelat 
på olika konsekvensnivåer. Inga olyckor har sorterats bort av orsaker som sjukdom, självmord 
m.m. så som exempelvis görs i den officiella statistiken från Trafikanalys.  
 
Inträffade olyckor har sökts ut med hjälp av sökordet ”tunnel” och klassificerats efter värsta 
konsekvens, varefter antalet olyckor per konsekvensnivå har bestämts på årsbasis. Följande 
konsekvensgradering har använts:  
 
─ Dödad: person som avlidit inom 30 dagar till följd av olyckan   

─ Svårt skadad: person som erhållit brott, krosskada, sönderslitning, allvarlig skärskada, 
hjärnskakning, inre skada eller annan skada som väntas medföra inläggning på sjukhus 

─ Lindrigt skadat: person som erhållit skada som inte klassificerats som svår skada 
 
Antalet tunnelolyckor per år har bestämts genom att antalet olyckor i olika datakategorier 
bestämts och använts som underlag för en slutlig bedömning. De kategorier som använts är: 
 
─ Totalt: Antalet olyckor som uppfyllt sökkriteriet "tunnel”. 

─ Avförda: Antalet olyckor där det framgår att den har skett i G/C-tunnel, viadukt eller 
utanför en vägtunnel. 

─ Tänkbara: Antalet olyckor som kan ha skett inuti en vägtunnel men där nödvändig 
precisering saknas. 

─ Angivna: Antalet olyckor som på sannolika skäl kan antas ha skett i en vägtunnel (t.ex. 
genom preciseringar som "i tunneln", "x meter in", "vid nödutgång y" etc.) 

─ Skattat: Medelvärdet av Tänkbara och Angivna 
 
Den information som använts är den som angetts i inmatningsfälten ”Olycksplats” och 
”Händelseförlopp”. 
 
För att upplösningen av antalet olyckor ska kunna förbättras krävs att olyckornas XY-data 
jämförs mot en vägtunnelförteckning med motsvarande data, samt att det görs en detaljerad 
genomgång av polisrapporterna. 
 

Tabell 10: Antal tunnelolyckor år 2003. 

Klassificering efter 
värsta konsekvens 

Antal olyckor 2003 

Totalt Avförda Tänkbara Angivna Skattat 

Döda 0 0 0 0 0,0 

Svårt skadade 20 15 5 4 4,5 

Lindrigt skadade 141 68 73 31 52,0 
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Tabell 11: Antal tunnelolyckor år 2004. 

Klassificering efter 
värsta konsekvens 

Antal olyckor 2004 

Totalt Avförda Tänkbara Angivna Skattat 

Döda 0 0 0 0 0,0 

Svårt skadade 20 16 4 0 2,0 

Lindrigt skadade 172 117 55 23 39,0 

 

Tabell 12: Antal tunnelolyckor år 2005. 

Klassificering efter 
värsta konsekvens 

Antal olyckor 2005 

Totalt Avförda Tänkbara Angivna Skattat 

Döda 2 2 0 0 0,0 

Svårt skadade 24 21 3 3 3,0 

Lindrigt skadade 165 103 62 31 46,5 

 

Tabell 13: Antal tunnelolyckor år 2006. 

Klassificering efter 
värsta konsekvens 

Antal olyckor 2006 

Totalt Avförda Tänkbara Angivna Skattat 

Döda 5 5 0 0 0,0 

Svårt skadade 26 21 5 3 4,0 

Lindrigt skadade 221 140 81 26 53,5 

 

Tabell 14: Antal tunnelolyckor år 2007. 

Klassificering efter 
värsta konsekvens 

Antal olyckor 2007 

Totalt Avförda Tänkbara Angivna Skattat 

Döda 6 6 0 0 0,0 

Svårt skadade 33 27 6 3 4,5 

Lindrigt skadade 169 104 65 26 45,5 

 

Tabell 15: Antal tunnelolyckor år 2008. 

Klassificering efter 
värsta konsekvens 

Antal olyckor 2008 

Totalt Avförda Tänkbara Angivna Skattat 

Döda 1  1  0  0  0,0 

Svårt skadade 24  16  8  4  6,0 

Lindrigt skadade 201  130  71  19  45,0 
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Tabell 16: Antal tunnelolyckor år 2009. 

Klassificering efter 
värsta konsekvens 

Antal olyckor 2009 

Totalt Avförda Tänkbara Angivna Skattat 

Döda 2  1  1  0  0,5 

Svårt skadade 24  19  5  0  2,5 

Lindrigt skadade 164  113  51  15  33,0 

 

Tabell 17: Antal tunnelolyckor år 2010. 

Klassificering efter 
värsta konsekvens 

Antal olyckor 2010 

Totalt Avförda Tänkbara Angivna Skattat 

Döda 4 4 0 0 0,0 

Svårt skadade 15 11 4 1 2,5 

Lindrigt skadade 145 96 49 16 32,5 

 

Tabell 18: Antal tunnelolyckor år 2011. 

Klassificering efter 
värsta konsekvens 

Antal olyckor 2011 

Totalt Avförda Tänkbara Angivna Skattat 

Döda 2 2 0 0 0,0 

Svårt skadade 16 12 4 2 3,0 

Lindrigt skadade 172 99 73 28 50,5 

 

Tabell 19: Antal tunnelolyckor år 2012. 

Klassificering efter 
värsta konsekvens 

Antal olyckor 2012 

Totalt Avförda Tänkbara Angivna Skattat 

Döda 0 0 0 0 0,0 

Svårt skadade 21 15 6 0 3,0 

Lindrigt skadade 195 112 83 20 51,5 
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Sammanställningar per år och konsekvensnivå: 
 

Tabell 20: Antal tunnelolyckor med olika konsekvenser 2003 - 2012. 

År  Antal döda/år  Antal svårt skadade/år  Antal lindrigt skadade/år

Angivna Skattat  Angivna Skattat  Angivna Skattat 

2003  0 0,0  4 4,5  31 52,0 

2004  0 0,0  0 2,0  23 39,0 

2005  0 0,0  3 3,0  31 46,5 

2006  0 0,0  3 4,0  26 53,5 

2007  0 0,0  3 4,5  26 45,5 

2008  0 0,0  4 6,0  19 45,0 

2009  0 0,5  0 2,5  15 33,0 

2010  0 0,0  1 2,5  16 32,5 

2011  0 0,0  2 3,0  28 50,5 

2012  0 0,0  0 3,0  20 51,5 

Medelvärde  0,0 0,1  2,0 3,5  23,5 44,9 

 
 



PERSONSÄKERHET I VÄGTUNNLAR – FÖRSLAG TILL SÄKERHETSMÅL 

 
 

1

Bilaga 2: Singelolyckor i vägtrafiken 2003 – 2012 

Uppgifterna över inträffade singelolyckor 2003 – 2012 har hämtats från den nationella 
olycksdatabasen STRADA, d.v.s. de polisrapporterade trafikolyckorna. 
 
Olyckorna har sorterats efter värsta konsekvens, varefter deras respektive antal har bestämts 
på årsbasis. Endast olyckor med dödlig utgång har tagits med, d.v.s. olyckor med lindrig eller 
allvarlig skada som värsta konsekvens har exkluderats. Inga olyckor har sorterats bort av på 
grund av orsaker som sjukdom, självmord m.m. så som görs i den officiella olycksstatistiken. 
 
Olyckorna har delats in i kategorierna ”Personbil, Buss, Lastbil”, ”Motorcykel”, ”Moped, 
Cykel” samt ”Övrigt”. Indelningen har gjorts med utgångspunkt från antalet personer som kan 
förväntas färdas med respektive fordon samt att alla fordonstyper inte är tillåtna på alla vägar 
(tunnlar). Med ”Övrigt” avses exempelvis fotgängare, tåg, traktor, terrängfordon, vilt m.m. 
 

Tabell 21: Antal singelolyckor år 2003. 

2003 

Olyckstyp Fordon Antal omkomna i olyckor med olika fordon 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Singel-
olycka 

Personbil (P), buss (B), lastbil (L) 141 8 1 - - 1 - - - 

Motorcykel (MC) 23 - - - - - - - - 

Moped, cykel (MP, CY) 24 - - - - - - - - 

Övrigt (Ö) 7 - - - - - - - - 

Summa (totalt: 220) 195 16 3 0 0 6 0 0 0 

 

Tabell 22: Antal singelolyckor år 2004. 

2004 

Olyckstyp Fordon Antal omkomna i olyckor med olika fordon 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Singel-
olycka 

Personbil (P), buss (B), lastbil (L) 125 12 2 - - - - - - 

Motorcykel (MC) 26 - - - - - - - - 

Moped, cykel (MP, CY) 13 - - - - - - - - 

Övrigt (Ö) 11 1 - - - - - - - 

Summa (totalt: 207) 175 26 6 0 0 0 0 0 0 
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Tabell 23: Antal singelolyckor år 2005. 

2005 

Olyckstyp Fordon Antal omkomna i olyckor med olika fordon 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Singel-
olycka 

Personbil (P), buss (B), lastbil (L) 150 9 - - - - - - - 

Motorcykel (MC) 18 - - - - - - - - 

Moped, cykel (MP, CY) 19 - - - - - - - - 

Övrigt (Ö) 10 - - - - - - - - 

Summa (totalt: 215) 197 18 0 0 0 0 0 0 0 

 

Tabell 24: Antal singelolyckor år 2006. 

2006 

Olyckstyp Fordon Antal omkomna i olyckor med olika fordon 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Singel-
olycka 

Personbil (P), buss (B), lastbil (L) 121 4 1 - - - - - 1 

Motorcykel (MC) 19 - - - - - - - - 

Moped, cykel (MP, CY) 10 - - - - - - - - 

Övrigt (Ö) 6 1 - - - - - - - 

Summa (totalt: 178) 156 10 3 0 0 0 0 0 9 

 

Tabell 25: Antal singelolyckor år 2007. 

2007 

Olyckstyp Fordon Antal omkomna i olyckor med olika fordon 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Singel-
olycka 

Personbil (P), buss (B), lastbil (L) 130 10 - - - - - - - 

Motorcykel (MC) 26 1 - - - - - - - 

Moped, cykel (MP, CY) 11 - - - - - - - - 

Övrigt (Ö) 9 - - - - - - - - 

Summa (totalt: 198) 176 22 0 0 0 0 0 0 0 

 

Tabell 26: Antal singelolyckor år 2008. 

2008 

Olyckstyp Fordon Antal omkomna i olyckor med olika fordon 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Singel-
olycka 

Personbil (P), buss (B), lastbil (L) 114 6 1 - - - - - - 

Motorcykel (MC) 25 - - - - - - - - 

Moped, cykel (MP, CY) 19 - - - - - - - - 

Övrigt (Ö) 19 - - - - - - - - 

Summa (totalt: 192) 177 12 3 0 0 0 0 0 0 
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Tabell 27: Antal singelolyckor år 2009. 

2009 

Olyckstyp Fordon Antal omkomna i olyckor med olika fordon 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Singel-
olycka 

Personbil (P), buss (B), lastbil (L) 131 7 - - - - - - - 

Motorcykel (MC) 18 - - - - - - - - 

Moped, cykel (MP, CY) 13 - - - - - - - - 

Övrigt (Ö) 17 1 - - - - - - - 

Summa (totalt: 195) 179 16 0 0 0 0 0 0 0 

 

Tabell 28: Antal singelolyckor år 2010. 

2010 

Olyckstyp Fordon Antal omkomna i olyckor med olika fordon 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Singel-
olycka 

Personbil (P), buss (B), lastbil (L) 87 6 1 - - - - - - 

Motorcykel (MC) 23 - - - - - - - - 

Moped, cykel (MP, CY) 12 - - - - - - - - 

Övrigt (Ö) 10 - - - - - - - - 

Summa (totalt: 147) 132 12 3 0 0 0 0 0 0 

 

Tabell 29: Antal singelolyckor år 2011. 

2011 

Olyckstyp Fordon Antal omkomna i olyckor med olika fordon 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Singel-
olycka 

Personbil (P), buss (B), lastbil (L) 80 5 - 1 - - - - - 

Motorcykel (MC) 23 - - - - - - - - 

Moped, cykel (MP, CY) 15 - - - - - - - - 

Övrigt (Ö) 13 - - - - - - - - 

Summa (totalt: 145) 131 10 0 4 0 0 0 0 0 

 

Tabell 30: Antal singelolyckor år 2012. 

2012 

Olyckstyp Fordon Antal omkomna i olyckor med olika fordon 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Singel-
olycka 

Personbil (P), buss (B), lastbil (L) 93 9 1 - - - - - - 

Motorcykel (MC) 10 - - - - - - - - 

Moped, cykel (MP, CY) 16 - - - - - - - - 

Övrigt (Ö) 16 - - - - - - - - 

Summa (totalt: 156) 135 18 3 0 0 0 0 0 0 

 
 



PERSONSÄKERHET I VÄGTUNNLAR – FÖRSLAG TILL SÄKERHETSMÅL 

 
 

4

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



PERSONSÄKERHET I VÄGTUNNLAR – FÖRSLAG TILL SÄKERHETSMÅL 

 
 

1

Bilaga 3: Sammanstötningar i vägtrafiken 2003 – 2012 

Uppgifterna över inträffade sammanstötningar 2003 – 2012 har hämtats från den nationella 
olycksdatabasen STRADA, d.v.s. de polisrapporterade trafikolyckorna. 
 
Olyckorna har sorterats efter värsta konsekvens, varefter deras respektive antal har bestämts 
på årsbasis. Endast olyckor med dödlig utgång har tagits med, d.v.s. olyckor med lindrig eller 
allvarlig skada som värsta konsekvens har exkluderats. Inga olyckor har sorterats bort av på 
grund av orsaker som sjukdom, självmord m.m. så som görs i den officiella olycksstatistiken. 
 
Olyckorna har delats in i kategorierna ”Personbil, Buss, Lastbil – Personbil, Buss, Lastbil”, 
”Personbil, Buss, Lastbil – Motorcykel”, ”Personbil, Buss, Lastbil – Moped, Cykel”, 
”Personbil, Buss, Lastbil – Övrigt”. Indelningen har gjorts med utgångspunkt från antalet 
personer som kan förväntas färdas med respektive fordon samt att alla fordons inte är tillåtna 
på alla vägar (tunnlar). Med ”Övrigt” avses exempelvis fotgängare, tåg, traktor, 
terrängfordon, vilt m.m. 
 

Tabell 31: Antal sammanstötningsolyckor år 2003. 

2003 

Olyckstyp Fordon Antal omkomna i olyckor med olika fordon 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Samman-
stötning 

P/B/L – P/B/L* 149 27 2 2 2 - - - - 

P/B/L – Motorcykel (MC) 15 2 1 - - - - - - 

P/B/L – Moped, cykel (MP, CY) 23 1 - - - - - - - 

P/B/L – Övrigt (Ö) 61 4 - - - - - - - 

Övrigt (Ö) – Övrigt (Ö) 5 - - - - - - - - 

Summa (totalt: 348) 253 68 9 8 10 0 0 0 0 
* P/B/L – P/B/L = Personbil/Buss/Lastbil – Personbil/Buss/Lastbil 
 

Tabell 32: Antal sammanstötningsolyckor år 2004. 

2004 

Olyckstyp Fordon Antal omkomna i olyckor med olika fordon 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Samman-
stötning 

P/B/L – P/B/L* 104 14 4 - 2 - - - - 

P/B/L – Motorcykel (MC) 23 2 - - - - - - - 

P/B/L – Moped, cykel (MP, CY) 30 1 - - - - - - - 

P/B/L – Övrigt (Ö) 87 2 - - - - - - - 

Övrigt (Ö) – Övrigt (Ö) 13 2 - - - - - - - 

Summa (totalt: 321) 257 42 12 0 10 0 0 0 0 
* P/B/L – P/B/L = Personbil/Buss/Lastbil – Personbil/Buss/Lastbil 
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Tabell 33: Antal sammanstötningsolyckor år 2005. 

2005 

Olyckstyp Fordon Antal omkomna i olyckor med olika fordon 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Samman-
stötning 

P/B/L – P/B/L* 104 16 2 - - - - - - 

P/B/L – Motorcykel (MC) 17 2 - - - - - - - 

P/B/L – Moped, cykel (MP, CY) 27 - - - - - - - - 

P/B/L – Övrigt (Ö) 67 - - - - - - - - 

Övrigt (Ö) – Övrigt (Ö) 14 3 - - - - - - - 

Summa (totalt: 277) 229 42 6 0 0 0 0 0 0 

* P/B/L – P/B/L = Personbil/Buss/Lastbil – Personbil/Buss/Lastbil 
 

Tabell 34: Antal sammanstötningsolyckor år 2006. 

2006 

Olyckstyp Fordon Antal omkomna i olyckor med olika fordon 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Samman-
stötning 

P/B/L – P/B/L* 126 11 3 1 1 - - - - 

P/B/L – Motorcykel (MC) 29 1 - - - - - - - 

P/B/L – Moped, cykel (MP, CY) 26 - - - - - - - - 

P/B/L – Övrigt (Ö) 64 1 - - - - - - - 

Övrigt (Ö) – Övrigt (Ö) 22 - - - - - - - - 

Summa (totalt: 311) 267 26 9 4 5 0 0 0 0 

* P/B/L – P/B/L = Personbil/Buss/Lastbil – Personbil/Buss/Lastbil 
 

Tabell 35: Antal sammanstötningsolyckor år 2007. 

2007 

Olyckstyp Fordon Antal omkomna i olyckor med olika fordon 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Samman-
stötning 

P/B/L – P/B/L* 125 17 2 - - 1 - - - 

P/B/L – Motorcykel (MC) 25 2 - - - - - - - 

P/B/L – Moped, cykel (MP, CY) 30 2 - - - - - - - 

P/B/L – Övrigt (Ö) 68 3 - - - - - - - 

Övrigt (Ö) – Övrigt (Ö) 23 1 - - - - - - - 

Summa (totalt: 333) 271 50 6 0 0 6 0 0 0 
* P/B/L – P/B/L = Personbil/Buss/Lastbil – Personbil/Buss/Lastbil 
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Tabell 36: Antal sammanstötningsolyckor år 2008. 

2008 

Olyckstyp Fordon Antal omkomna i olyckor med olika fordon 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Samman-
stötning 

P/B/L – P/B/L* 84 20 5 1 - - - - - 

P/B/L – Motorcykel (MC) 23 1 - - - - - - - 

P/B/L – Moped, cykel (MP, CY) 26 - - - - - - - - 

P/B/L – Övrigt (Ö) 53 - - - - - - - - 

Övrigt (Ö) – Övrigt (Ö) 11 1 - - - - - - - 

Summa (totalt: 260) 197 44 15 4 0 0 0 0 0 
* P/B/L – P/B/L = Personbil/Buss/Lastbil – Personbil/Buss/Lastbil 

 

Tabell 37: Antal sammanstötningsolyckor år 2009. 

2009 

Olyckstyp Fordon Antal omkomna i olyckor med olika fordon 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Samman-
stötning 

P/B/L – P/B/L* 93 8 3 - - - - - - 

P/B/L – Motorcykel (MC) 25 2 - - - - - - - 

P/B/L – Moped, cykel (MP, CY) 20 - - - - - - - - 

P/B/L – Övrigt (Ö) 51 - - - - - - - - 

Övrigt (Ö) – Övrigt (Ö) 10 - - - - - - - - 

Summa (totalt: 228) 199 20 9 0 0 0 0 0 0 
* P/B/L – P/B/L = Personbil/Buss/Lastbil – Personbil/Buss/Lastbil 

 

Tabell 38: Antal sammanstötningsolyckor år 2010. 

2010 

Olyckstyp Fordon Antal omkomna i olyckor med olika fordon 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Samman-
stötning 

P/B/L – P/B/L* 87 4 2 - - - - - - 

P/B/L – Motorcykel (MC) 13 1 - - - - - - - 

P/B/L – Moped, cykel (MP, CY) 20 - - - - - - - - 

P/B/L – Övrigt (Ö) 42 - - - - - - - - 

Övrigt (Ö) – Övrigt (Ö) 17 1 - - - - - - - 

Summa (totalt: 197) 179 12 6 0 0 0 0 0 0 
* P/B/L – P/B/L = Personbil/Buss/Lastbil – Personbil/Buss/Lastbil 
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Tabell 39: Antal sammanstötningsolyckor år 2011. 

2011 

Olyckstyp Fordon Antal omkomna i olyckor med olika fordon 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Samman-
stötning 

P/B/L – P/B/L* 87 10 3 - - - - - - 

P/B/L – Motorcykel (MC) 17 - - - - - - - - 

P/B/L – Moped, cykel (MP, CY) 18 - - - - - - - - 

P/B/L – Övrigt (Ö) 65 3 - - - - - - - 

Övrigt (Ö) – Övrigt (Ö) 12 - - - - - - - - 

Summa (totalt: 234) 199 26 9 0 0 0 0 0 0 

* P/B/L – P/B/L = Personbil/Buss/Lastbil – Personbil/Buss/Lastbil 
 

Tabell 40: Antal sammanstötningsolyckor år 2012. 

2012 

Olyckstyp Fordon Antal omkomna i olyckor med olika fordon 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Samman-
stötning 

P/B/L – P/B/L* 77 8 1 - 1 - - - - 

P/B/L – Motorcykel (MC) 22 - - - - - - - - 

P/B/L – Moped, cykel (MP, CY) 23 - - - - - - - - 

P/B/L – Övrigt (Ö) 58 1 - - - - - - - 

Övrigt (Ö) – Övrigt (Ö) 14 1 - - - - - - - 

Summa (totalt: 222) 194 20 3 0 5 0 0 0 0 

* P/B/L – P/B/L = Personbil/Buss/Lastbil – Personbil/Buss/Lastbil 
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Bilaga 4: Trafikarbete 

Uppgifterna om trafikarbete har hämtats från de årliga rapporter som sammanställs och publiceras av Trafikanalys: ”Körsträckor [år]” för 
åren 2003 – 2012. 
 

Tabell 41: Körsträckor och andelar av total körsträcka för bilar och motorcyklar 2003 – 2012. 

Körsträckor och andelar av total körsträcka för bilar och motorcyklar 2003 – 2012 

År Bilar Motorcyklar Total 
körsträcka 

 

(1,0E+6 km) 

Personbilar Lastbilar Bussar Totalt 

Sträcka 
(1,0E+6 km) 

Andel 
(%) 

Sträcka 
(1,0E+6 km) 

Andel 
(%) 

Sträcka 
(1,0E+06 km) 

Andel 
(%) 

Sträcka 
(1,0E+6 km) 

Andel 
(%) 

Sträcka 
(1,0E+6 km) 

Andel 
(%) 

2003 60 370 84,6 9 473 13,3 918 1,3 70 761 99,2 596 0,8 71 357 

2004 61 251 84,3 9 865 13,6 916 1,3 72 032 99,1 660 0,9 72 692 

2005 61 580 83,6 10 495 14,2 918 1,2 72 993 99,1 680 0,9 73 673 

2006 62 074 83,0 11 049 14,8 932 1,2 74 055 99,1 701 0,9 74 756 

2007 63 197 82,5 11 695 15,3 939 1,2 75 831 99,0 771 1,0 76 602 

2008 63 677 82,3 11 946 15,4 923 1,2 76 546 98,9 846 1,1 77 392 

2009 62 720 82,5 11 549 15,2 921 1,2 75 190 98,9 847 1,1 76 037 

2010 62 712 82,3 11 740 15,4 936 1,2 75 388 98,9 820 1,1 76 208 

2011 63 226 81,9 12 261 15,9 962 1,2 76 449 99,0 761 1,0 77 210 

2012 62 806 81,9 12 195 15,9 949 1,2 75 950 99,0 738 1,0 76 688 

Medel 62 361 82,9 11 227 14,9 931 1,2 74 520 99,0 742 1,0 75 262 
Anm. 1: ”Bil” har definierats som ”Ett motorfordon som är försett med tre eller flera hjul eller medar eller med band och som inte är att anse som en motorcykel eller 
en moped. Bilar delas in i personbilar, lastbilar och bussar” (lag om vägtrafikdefinitioner, SFS 2001:559). 

Anm. 2: ”Andel” av körsträckorna relaterar i samtliga fall till total körsträcka för bilar och motorcyklar. 
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Bilaga 5: Det svenska vägnätets omfattning 

Som väntat har det svenska vägnätets omfattning ökat genom åren, framför allt sedan land-
baserade transportmedel tog över sjöfartens roll som transportmedel. Trots de stora vägprojekt 
som genomförts under de senaste decennierna är dock förändringarna, tvärtemot vad man 
skulle kunna tro, mindre än förväntat. I Figur 23 redovisas en sammanställning av detta sedan 
ca 1940, inklusive en uppskattning för de närmaste decennierna avseende de statliga och 
kommunala vägarna [33, 34]. 
 

 
Figur 23: Det svenska vägnätets omfattning sedan ca 1940 (statliga och kommunala vägar) 

inklusive en uppskattning för de närmaste decennierna. Trendlinjen uppskattad 
utifrån datapunkterna (röda). 

 
Uppskattningen av den framtida utvecklingen är baserad på de data som kunnat inhämtas samt 
Trafikverkets slutbetänkande om framtidens transportsystem (den s.k. Kapacitetsutredningen, 
publicerad 2012-04-27). Den sammanfattades, något tillspetsat, på följande sätt i media: 
 

”Vägnätet är färdigbyggt.” 
 
Redovisningen i Figur 23 tar inte hänsyn till att antalet körfält kan variera mellan olika vägar 
eller över tid för samma vägavsnitt till följd av utbyggnad till 2 + 1-väg, motorväg etc. Av den 
redovisade väglängden utgjorde statens andel ca 98 500 km. Av dessa var 1 920 km 
motorvägar, 410 km motortrafikleder (varav mötesseparerade 390 km), 200 km 4-fältsväg 
samt 95 930 km vanlig väg. 
 
På nästa sida redovisas bakomliggande data. 
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Tabell 42: Det svenska vägnätets omfattning. Statliga och kommunala vägar [33, 34]. Fet 
stil: faktiska data. Kursiv stil: bedömt. 

År Väglängd  År Väglängd 

(km)   (km) 
1940 94 000  1980 127 714 
1941 95 100  1981 128 286 
1942 96 200  1982 128 857 
1943 97 300  1983 129 429 
1944 98 400  1984 130 000 
1945 99 500  1985 130 571 
1946 100 600  1986 131 143 
1947 101 700  1987 131 714 
1948 102 800  1988 132 286 
1949 103 900  1989 132 857 
1950 105 000  1990 133 429 
1951 105 850  1991 134 000 
1952 106 700  1992 134 389 
1953 107 550  1993 134 778 
1954 108 400  1994 135 080 
1955 109 250  1995 135 469 
1956 110 100  1996 135 858 
1957 110 950  1997 136 247 
1958 111 800  1998 136 636 
1959 112 650  1999 137 025 
1960 113 500  2000 137 500 
1961 114 350  2001 137 817 
1962 115 200  2002 138 134 
1963 116 050  2003 138 451 
1964 116 900  2004 138 767 
1965 117 750  2005 139 084 
1966 118 600  2006 139 401 
1967 119 450  2007 139 718 
1968 120 300  2008 139 555 
1969 121 150  2009 139 729 
1970 122 000  2010 139 969 
1971 122 571  2011 140 088 
1972 123 143  2012 139 984 
1973 123 714    
1974 124 286    
1975 124 857    
1976 125 429    
1977 126 000    
1978 126 571    
1979 127 143    
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Bilaga 6: Andel tunnlar på vägnätet 

Även om förändringarna av det svenska vägnätets totala längd har börjat plana ut gäller inte 
detta svenska vägtunnlar som i stället kan förutses fortsätta att öka i antal och total längd inom 
överskådlig tid. Detta innebär att andelen tunnlar på vägnätet ökar samtidigt som trafikanterna 
exponeras för tunnelspecifika risker i ökande omfattning. 
 
Vägtunnlar är en relativt modern företeelse i Sverige och den första driftsattes t.ex. inte förrän 
1957. Detta kan jämföras med den första järnvägstunneln som driftsattes på 1860-talet, d.v.s. 
ca 100 år tidigare. För närvarande uppgår den totala vägtunnellängden till närmare 50 km och 
inom de närmaste 10 – 15 åren planeras för en fördubbling av detta, se Figur 24. 
 

 
Figur 24. Det svenska vägtunnelbeståndet uttryckt som meter total tunnellängd. Svart 

linje: faktisk längd. Röd linje: uppskattad längd [35]. 
 
För att få en uppfattning om i hur tunneltätheten på vägnätet förändrats genom åren, och kan 
förväntas förändras i framtiden, har andelen tunnlar på vägnätet beräknats. 
 
Beräkningen har utgått från att varje tunnelobjekt ses som en oberoende enhet, varvid t.ex. en 
tunnelanläggning som utförts som två enkelriktade, parallella, tunnelrör behandlats som två 
oberoende anläggningar. Detta innebär att mängden väg i tunnel kommer att överskattas 
eftersom fungerande system förutsätter trafik i båda riktningarna. Det innebär emellertid 
också att de delar av vägsystemet som har tunnelspecifika risker inte kommer att underskattas. 
Alternativet, d.v.s. att betrakta en dubbelrörsförbindelse som en anläggning, har därmed 
bedömts som sämre genom att det är mindre konservativt. 
 
Motsvarande problematik som för tunnlar uppkommer även vid bestämning av vägnätets 
omfattning. Hur ska t.ex. enkelriktade vägar betraktas? Och ska motorvägar och 1+2-vägar 
betraktas som en eller som flera vägar? Även i detta fall har det ”rena” antalet metrar använts 
som underlag för beräkningen. 
 
Den beräknade andelen tunnlar på vägnätet visas i Figur 25. 
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Figur 25: Andelen tunnlar på vägnätet. Svart linje: utfall. Röd linje: uppskattat. 

 
Figuren visar att andelen tunnlar ökade från 0,15 till 0,35 ‰ mellan 2003 – 2012. Medeltalet 
under perioden uppgick till 0,30 ‰. Figuren visar också att andelen kan förväntas öka till ca 
0,44 ‰ från ca år 2015 och till ca 0,80 ‰ under första halvan av 2020-talet. 
 
På nästa sida redovisas den tunnelförteckning som använts som underlag för detta arbete. Det 
är den mest kompletta och aktuella svenska förteckning som kunnat uppbringas. 
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Tabell 43: Sammanställning över driftsatta och planerade vägtunnlar [35]. 

Tunnelnamn Driftsatt år Längd (m) Anm. 
Stenungsön 1957 120 Trafikverket, 2 körfält 
Nösund/Boxvik 1958 75 Trafikverket, 2 körfält 
Jerikotunneln 1 1963 110 

Trafikverket, 2+2 körfält 
Jerikotunneln 2 1963 110 
Muskötunneln 1964 2 960 Trafikverket, 2 körfält 
Rudbeck 1966 100 4 körfält 
Fredhäll 1 1966 200 

Trafikverket, 4+4 körfält 
Fredhäll 2 1966 200 
Vindön 1966 485 Trafikverket, 2 körfält 
Stadsberg, Krångede 1968 153 Trafikverket, 2 körfält 
Tingstadstunneln (TEN) 1 1968 454 

Trafikverket, 3+3 körfält 
Tingstadtunneln 2 1968 454 
Finnbergstunneln 1971 280 2 körfält 
Sörgårdstunneln (Uddevalla) 1 1976 210 

2+2 körfält 
Sörgårdstunneln 2 1976 210 
Kärratunneln (Uddevalla) 1976 350 

2+2 körfält 
Kärratunneln 2 1976 350 
Gårdstenstunneln 1978 415 Trafikverket, 2 körfält 
Gnistängstunneln 1 1978 712 

Trafikverket, 2+2 (betongskiljevägg 1996) 
Gnistängstunneln 2 1978 712 
Klaratunneln 1979 850 Stockholms Stad, 4 körfält (osäkert antal) 
Viskantunneln 1 1981 265 

Trafikverket, 2+2 körfält 
Viskantunneln 2 1981 265 
Söderledstunneln N 1984 1 520 

Stockholms Stad, 2+2 körfält 
Söderledstunneln S 1984 1 580 
Tomtebodatunneln 1 1991 103 

Stockholms Stad, 2+2 körfält 
Tomtebodatunneln 2 1991 103 
Norra Länken, Eugenia 1 1991 235 

Trafikverket, 2+2 körfält 
Norra länken, Eugenia 2 1991 235 
Ålidhemstunneln 1 1992 350 

2+2 körfält 
Ålidhemstunneln 2 1992 350 
Lindö/Tappström 1994 180 Trafikverket, 3 körfält 
Stuvsta 1994 193 2 körfält 
Hinseledstunneln 1995 88 2 (3) körfält (osäkert år) 
Karlbergstunneln 1995 177 Stockholms Stad, 2 körfält (osäkert år) 
Åkersberga 1995 244 Österåkers Kommun, 2 körfält (osäkert år) 
Blekholmstunneln 1995 350 Stockholms Stad, osäkert antal körfält + år 
Häggvik 1 1998 289 

Trafikverket, 2+2 körfält 
Häggvik 2 1998 289 
Lundbytunneln 1 1998 2 053 

 Trafikverket, 2+2 körfält 
Lundbytunneln 2 1998 2 053 
Grind (TEN) 1 2000 149 

Trafikverket, 2+2 körfält 
Grind 2 2000 149 
Södra Länken (flera tunnlar) 2004 16 238 Trafikverket, 2+2 körfält 
Löten 1 2005 50 

Trafikverket, 2+2 körfält (osäkert år) 
Löten 2 2005 50 
Skultorp/Skövde 1 2005 374 

2+2 körfält 
Skultorp 2 2005 374 
Götatunneln (TEN) 1 2006 1 600 

Trafikverket, 3+3 körfält 
Götatunneln 2 2006 1 600 
Åre (TEN) 2006 135 Trafikverket2 
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Tunnelnamn Driftsatt år Längd (m) Anm. 
Löttingetunneln 1 2008 1 063 

1+1 körfält 
Löttingetunneln 2 2008 1 063 
Törnskogstunneln Västra 2008 2 050 

Trafikverket, 2+2 körfält 
Törnskogstunneln Östra 2008 2 050 
Hundra knutars backe 1 2009 240 

Stockholms Stad, 2+2 körfält 
Hundra knutars backe 2 2009 240 
Frösvi 1 2010 220 

Trafikverket, 2+2 körfält 
Frösvi 2 2010 220 
Ullunda (Enköping) (TEN) 1 2010 178 

Trafikverket, 2+2 körfält 
Ullunda 2 2010 178 
Esbotunneln 2011 250 Stockholms Stad, 2 körfält 
Lommatunneln 2014 99 Trafikverket, 2 körfält 
 
Ännu ej driftsatta tunnlar: 
Norra länken 2015 11 000 Trafikverket, 3+3 körfält 
Gerumstunneln 1 2015 250 

Trafikverket, 2+2 körfält 
Gerumstunneln 2 2015 250 
Ulricehamnstunneln 1 2015 400 

Trafikverket, 2+2 körfält 
Ulricehamnstunneln 2 2015 400 
Förbifart Stockholm 2024 50 400 Trafikverket, 3+3 körfält 
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Bilaga 7: Fordonsbränder i vägtrafiken 2010 - 2012 

Uppgifterna över inträffade fordonsbränder 2010 – 2012 har hämtats från Myndigheten för 
Samhällsskydd och Beredskaps databas IDA. Ansvarig MSB-personal har aktivt bistått i 
sökningsarbetet [36]. Några andra sammanställningar över bränder i fordon har inte påträffats. 
 
Sammanställningen ger en indikation på det årliga antalet bränder i fordon som förflyttar sig, 
eller precis står i begrepp att förflytta sig, ute i trafiken. Bränder som uppkommit till följd av 
trafikolyckor har exkluderats.  
 
Antalet bränder per år har bedömts genom att antalet olyckor för respektive fordonstyp och 
datakategori använts som underlag för en slutlig bedömning. Därefter har brandorsak 
fastställts utifrån räddningstjänstens bedömning, beskrivning av händelseförlopp samt övriga 
beskrivningar (fritext). Följande kategorier har använts: 
 

─ Totalt: Antalet släckningsinsatser i personbilar, bussar, lastbilar samt övriga fordon 
(t.ex. traktor, moped, arbetsredskap, EPA-traktor, mopedbil, hölass m.m.) 
utförda av Räddningstjänsten. 

─ Avförda: Antalet bränder som uppkommit i garage, under reparation, med 
motorvärmare ansluten, anlagda bränder eller bränder som uppkommit vid 
lek samt bilar som ”kokat”. 

─ Tänkbara: Antalet bränder som eventuellt kan ha uppkommit under färd eller i direkt 
anslutning därtill men där tillräckligt precisa uppgifter saknas. 

─ Angivna: Antalet bränder som på goda grunder kunnat antas inträffa ”ute i trafiken 
eller i direkt anslutning därtill” sorterats. Exempel: 

 Fordon som körts in till vägrenen och föraren ringt 112 efter 
brandupptäckt 

 Brand som uppstått till följd av varmgång i hjullager eller bromsar 

 Fordon som angetts stå ute på vägbanan 

 Fordon som varit på väg att tas ut i trafiken (t.ex. vid avfärd till jobbet, 
vid tankning) 

 Bränder där förare och/eller passagerare fått lift hem efter släckinsatsen 

Att en väg stängts av p.g.a. av en fordonsbrand har inte ansetts som 
tillräckliga skäl för att anse att fordonet befann sig ute i trafiken vid 
tidpunkten för brandens uppkomst. 

─ Skattat: Medelvärdet av ”Tänkbara” och ”Angivna”. 
 
Studerade data i STRADA 2003 – 2012 ger inget stöd för att någon person omkommit i en 
fordonsbrand. Studerade MSB-data visar i stället att det normala olycksförloppet är att: 
 
─ Trafikanten blir/görs medveten (av andra trafikanter) om att fordonet brinner eller ryker 
─ Trafikanten kör in till vägrenen eller närbelägen parkeringsficka och ringer 112 
─ Trafikanten kliver ur fordonet och inväntar räddningstjänsten 



PERSONSÄKERHET I VÄGTUNNLAR – FÖRSLAG TILL SÄKERHETSMÅL 

 
 

2

Tabell 44: Antal fordonsbränder 2010. 

Fordonstyp Antal fordonsbränder 2010 

Totalt Avförda Tänkbara Angivna Skattat 

Personbil 844 153 691 267 479 

Buss 73 11 62 38 50 

Lastbil 161 12 149 91 120 

Alla 1078 176 902 396 649 
Tillkommer: 16 stycken bränder i övriga fordon 
 

Tabell 45: Antal fordonsbränder 2011. 

Fordonstyp Antal fordonsbränder 2011 

Totalt Avförda Tänkbara Angivna Skattat 

Personbil 796 139 657 297 477 

Buss 59 8 51 27 39 

Lastbil 170 8 162 109 136 

Alla 1025 155 870 433 652 
Tillkommer: 15 stycken bränder i övriga fordon 
 

Tabell 46: Antal fordonsbränder 2012. 

Fordonstyp Antal fordonsbränder 2012 

Totalt Avförda Tänkbara Angivna Skattat 

Personbil 879 128 751 259 505 

Buss 80 12 68 43 56 

Lastbil 135 14 121 77 99 

Alla 1094 154 940 379 660 
Tillkommer: 17 stycken bränder i övriga fordon 
 
Totalsammanställning per år: 
 

Tabell 47: Antal fordonsbränder 2010 - 2012. 

År Antal fordonsbränder 2010 - 2012 

Angivna Skattat 

2010 396 649,0 

2011 433 651,5 

2012 379 659,5 

Medelvärde 402,7 653,3 
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Sammanställning per fordonstyp och år: 
 

Tabell 48: Antal fordonsbränder, olika fordonsslag, 2010 - 2012. 

År  Personbilar, antal 
bränder 2010 – 2012 

 Bussar, antal bränder 
2010 – 2012 

 Lastbilar, antal 
bränder 2010 – 2012 

 Angivna Skattat  Angivna Skattat  Angivna Skattat 

2010  267 479,0  38 50,0  91 120,0 

2011  297 477,0  27 39,0  109 135,5 

2012  259 505,0  43 55,5  77 99,0 

Medelvärde  274,3 487,0  36,0 48,2  92,3 118,2 
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Bilaga 8: Farligt gods-olyckor i vägtrafiken 2010 – 2012 

Uppgifterna över farligt gods-olyckor 2010 – 2012 har hämtats från Myndigheten för 
Samhällsskydd och Beredskaps databas IDA och avser räddningstjänstens noteringar i 
samband med insats vid utsläpp av farligt gods. Olyckor där utsläppet avsett drivmedel från 
egen tank har exkluderats. Ansvarig MSB-personal har aktivt bistått i sökningsarbetet [36]. 
 
Sammanställningen ger en indikation på det totala årliga antalet olyckor i landet som helhet, 
antalet olyckor vid lastning och lossning, vid mellanlagring samt vid transport med vägfordon 
respektive tåg eller båt. Olyckor vid transport med vägtrafikfordon har studerats vidare och 
delats in i olika olycksorsaker. De är: behållar- eller handhavandefel, trafikolycka 
(singelolycka, sammanstötning) respektive oklara orsaker. 
 
Som exempel på förekommande kemikalier kan nämnas CO2, eldningsolja, ammoniak, 
ättiksyra, diesel, natriumklorat, fosforsyra, etanol, propionsyra, fotogen, natriumhydroxid, 
beckolja, tallolja, lackförtunning, peroxid, tjära, syre, glykol, salpetersyra, svavelsyra, 
skärolja, myrsyra, kaliumklorat, gasol, kväve, acetylen m.fl. Inga uppgifter har påträffats om 
att människor kommit till skada i de olyckor som rapporterats. 
 

Tabell 49: Antal farligt gods-olyckor 2010 – 2012, totalt. 

Alla farligt gods-olyckor 2010 – 2012 

År 

 

Totalt 

(st.) 

Lastning/Lossning Mellanlagring Transport vägfordon Transport tåg/båt 

(st.) (%) (st.) (%) (st.) (%) (st.) (%) 

2010 94 46 48,9 6 6,4 32 34,0 10 10,6 

2011 144 65 45,1 31 21,5 37 25,7 11 7,6 

2012 97 51 52,6 20 20,6 20 20,6 6 6,2 

Medel 112 54 49,0 19 16,2 30 26,8 9 8,2 

 

Tabell 50: Antal farligt gods-olyckor 2010 – 2012, transport med vägfordon. 

Farligt gods-olyckor i samband med transport med vägfordon 2010 – 2012 

År 

 

Totalt 

(st.) 

Behållar-/handhavandefel Trafikolycka Oklart 

(st.) (%) (st.) (%) (st.) (%) 

2010 32 20 62,5 9 28,1 3 9,4 

2011 37 20 54,1 10 27,0 7 18,9 

2012 20 12 60,0 5 25,0 3 15,0 

Medel 30 17 58,9 8 26,7 4 14,4 

 
Som exempel på förekommande kemikalier vid de angivna olyckorna kan nämnas CO2, 
eldningsolja, ammoniak, ättiksyra, diesel, natriumklorat, fosforsyra, etanol, propionsyra, 
fotogen, natriumhydroxid, beckolja, tallolja, lackförtunning, peroxid, tjära, syre, glykol, 
salpetersyra, svavelsyra, skärolja, myrsyra, kaliumklorat, gasol, kväve, acetylen m.fl. 
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