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Vetskapen om att det går farligt gods på järnvägen väcker starka känslor hos 
många. Tänk om det händer en olycka! 

Samtidigt är samhället beroende av dessa ämnen. Samhället har därför 
vidtagit en rad åtgärder för att transporterna ska ske på ett så säkert sätt 
som möjligt.

Det är många aktörer inblandade vid transporter av farligt gods och flera 
myndigheter har ansvar för att transporterna ska vara säkra. Denna skrift vill 
informera om risker och rådande ansvarsförhållanden vid dessa transporter. 
Skriften beskriver också vad som faktiskt görs för att säkra transporter av 
farligt gods på järnväg. 

Den första versionen av skriften togs fram av Banverket 2004. Banverket 
och Räddningsverket har under flera år haft ett samarbete i frågor om farligt 
gods. Det är därför naturligt att en uppdaterad skrift nu ges ut gemensamt av 
Banverket och Räddningsverket. 

Uppdateringen har inneburit att skriften har kompletterats med bland annat 
ändringar i lagstiftningen, begreppet transportskydd och information om 
nödlägesplanering av rangerbangårdar. 

Göran Gunnarsson   Per-Olof Granbom
Generaldirektör   Generaldirektör
Räddningsverket   Banverket
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Klassificering av farligt gods

Farligt gods definieras i lagen och förordningen om transport av farligt gods som kemikalier som hör till 
någon av de nio klasserna i det internationella regelverket (ADR/RID). Klassificeringssystemet ligger till 
grund för på vilket sätt en kemikalie kan transporteras och har sitt ursprung i FN-bestämmelser. .

Klass 1 Explosiva ämnen och föremål

Klass 2 Gaser

Klass 3 Brandfarliga vätskor

Klass 4.1 Brandfarliga fasta ämnen, självreaktiva ämnen och fasta okänsliggjorda explosivämnen

Klass 4.2 Självantändande ämnen

Klass 4.3 Ämnen som utvecklar brandfarlig gas vid kontakt med vatten

Klass 5.1 Oxiderande ämnen

Klass 5.2 Organiska peroxider

Klass 6.1 Giftiga ämnen

Klass 6.2 Smittförande ämnen

Klass 7 Radioaktiva ämnen

Klass 8 Frätande ämnen

Klass 9 Övriga farliga ämnen och föremål

Farligt gods

Långsiktigt är det dock viktigt att undersöka 

vilka av dessa farliga produkter och ämnen som 

verkligen behövs i vår omgivning och om antalet 

transporter kan minskas.

Transport av farligt gods omfattar lastning, 

lossning, förvaring och hantering av godset.

I vår vardag använder vi kemikalier som, om de hanteras fel, kan förorsaka allvarliga 

skador och produkter som framställts med hjälp av sådana kemikalier. Det gäller till 

exempel drivmedel, som bensin och diesel, och kemikalier för industriändamål.

Farligt gods är nödvändigt
Farligt gods är ett samlingsbegrepp för 

ämnen och produkter, som har sådana farliga 

egenskaper att de kan skada människor, miljö, 

egendom och annat gods, om de inte hanteras 

rätt under transport eller skyddas mot yttre hot 

som stöld eller skadegörelse. Det handlar om 

ett stort antal produkter och ämnen – bränslen, 

råvaror och konsumentprodukter– som det 

moderna samhället har svårt att undvara. 



5

Säkerheten på järnvägen vid transporter 
av farligt gods
En transport med farligt gods är inte 

nödvändigtvis en farlig transport. 

Järnvägssäkerheten tillsammans med 

förpackningar och tankar, utbildad personal 

samt säkerhetsutrustning bidrar till att 

genomföra en säker transport. 

I samhällsplaneringen tas hänsyn till transporter 

av farligt gods och härigenom kan riskerna 

minskas. Det är viktigt att planeringen 

för att minska risker kommer in tidigt i 

planeringsprocessen. Det handlar om att bygga 

rätt från början och i detta skede sträva efter en 

hög säkerhet. I annat fall kan det vara svårt att i 

efterhand göra ändringar.

Järnvägen är ingen isolerad verksamhet utan 

den finns i samhället och påverkar säkerheten 

i omgivningen, liksom omgivningen påverkar 

järnvägens säkerhet. Samhällsplaneringen syftar 

bland annat till att minska sannolikheten för 

risker och konflikter. Risken med transporter 

av farligt gods är därför en viktig aspekt när en 

ny järnväg ska byggas eller en befintlig järnväg 

ska förändras. Frågan aktualiseras också när ny 

bebyggelse ska anläggas intill järnvägen eller när 

markens användning på annat sätt ska förändras. 

Samhällets utgångspunkt är att transporter 

av farligt gods ska vara säkra och skyddas 

mot yttre hot. Järnvägen omfattas, liksom alla 

andra transportslag, av riksdagens beslut om 

nollvisionen. I korthet innebär nollvisionen att 

ingen dödas eller skadas allvarligt i trafikolyckor, 

oavsett transportslag. Under de senaste 100 åren 

har det skett en del olyckor men ingen människa 

omkommit i Sverige till följd av transporter av 

farligt gods på järnvägen. 

Arbetet med att trygga transporterna av 

farligt gods är uppdelat på flera aktörer. 

Inblandade aktörer som alla åläggs ansvar enlig 

lagstiftning är avsändaren, järnvägsföretagen, 

transportmottagaren, infrastrukturhållaren 

och den som är ansvarig för omlastning eller 

förvaring av ämnena. 

Det gäller inte bara att förhindra olyckor 

med det farliga godset. Det handlar även om 

att minska riskerna för att godset hamnar i 

orätta händer. Under 2006 infördes ett nytt 

kapitel, ”Bestämmelser om transportskydd”, i 

räddningsverkets föreskrifter (RID-S) vars syfte 

är att förhindra stöld eller obehörigt förfarande 

av farligt gods i samband med landtransport. 

Målet med reglerna är bland annat att öka 

medvetenheten och uppmärksamheten hos alla 

aktörer som är inblandade i transporter av farligt 

gods.

Höger: godstransport genom Borlänge
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Farligt gods på järnväg
Nästan 2,5 miljoner ton farligt gods 

transporteras årligen på järnväg i Sverige 

jämfört med omkring sex gånger mer som körs 

på väg. Transportsträckorna är i regel betydligt 

längre, vilket innebär att cirka en tredjedel av 

allt transportarbete av farligt gods på land sker 

på järnväg. Transporter av farligt gods sker i 

varierande omfattning i alla delar av landet. 

Banverket och järnvägssektorn har identifierat 

strategiska godsstråk och noder som är 

av särskild betydelse för utvecklingen av 

godstransporter på järnväg, se karta till höger. 

I urvalet av strategiska godsstråk och noder 

har hänsyn bland annat tagits till att tunga 

produktions- och konsumtionsregioner ska 

vara effektivt sammanknutna. Utöver dessa 

strategiska stråk finns det flera mindre banor 

och anslutningsspår till industriområden som 

också är viktiga för att landets godstransporter, 

inklusive transporter av farligt gods, ska fungera. 

De som Banverket har bedömt som viktigast för 

en långsiktigt god hushållning finns redovisade i 

Banverkets riksintressen 

(www.banverket.se/riksintressen).

Karta med strategiska stråk och noder för 
godstransporter på järnväg.
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Järnvägsstyrelsen, som bildades som central 

förvaltningsmyndighet 1 juli 2004, utövar 

tillsyn över järnvägssystemet och ska verka för 

säkerheten och för att de transportpolitiska 

målen uppfylls. Järnvägsstyrelsen är 

tillsynsmyndighet för transport av farligt gods 

på järnväg och kontrollerar årligen 100-150 

vagnar avsedda för farligt godstransporter. 

Det motsvarar 10-15 procent av den totala 

cisternvagnsparken som används i Sverige. 

Kontrollerna är en del av det kontinuerliga 

arbetet med att förbättra säkerheten ytterligare 

och vid ungefär en tiondel av kontrollerna 

uppmärksammas någon brist. Den vanligaste 

anmärkningen gäller brister i godsdeklarationer 

och märkningen av gods och vagnar.

Innan Järnvägsstyrelsen bildades fanns 

Järnvägsinspektionen och den myndigheten 

är nu en del i Järnvägsstyrelsen. 

Järnvägsinspektionen gav ut föreskrifter om 

internkontroll, som innebär krav på systematisk 

säkerhetsstyrning hos varje aktör som ska 

driva järnvägstrafik, järnvägsanläggningar eller 

trafikledning. Järnvägsstyrelsen tog vid bildandet 

över inspektionens föreskrifter. 

Myndighetsansvar för 
farligt gods

Räddningsverket är transportmyndighet för väg- 

och järnvägstransporter av farligt gods och ger 

ut transportregelverk. Räddningsverket ansvarar 

för samordning av tillsynsverksamheten för väg- 

och järnvägstransporter och för samordning 

av säkerhetsföreskrifterna för järnvägs-, 

väg-, sjö- och lufttransporter av farligt gods. 

Vidare har Räddningsverket tillsynsansvar för 

transportskydd och över de krav som ställs om 

säkerhetsrådgivare. 

Räddningsverket stödjer och utvecklar arbetet 

med att förhindra att olyckor inträffar utifrån 

visionen ”Ett helt liv i en värld med ständigt 

färre skador och olyckor”. Tillsammans med 

andra ska Räddningsverket skapa ett säkrare 

samhälle och därigenom bidra till ett helt liv 

för alla. Är olyckan ändå framme är strävan att 

minska och lindra dess konsekvenser. 

Räddningsverkets mål för trafikmiljön är att 

säkerheten i trafikmiljön ökar genom säkra 

transporter av farligt gods på land samt genom 

att säkerhetsaspekterna beaktas i infrastruktur-

planeringen. För att nå målet ska 

Räddningsverket skapa förutsättningar så att 

de olika aktörernas kunskap om risker, olyckor 

och konsekvenser av olyckor ökar och att 

aktörernas arbete för ökad säkerhet leder till 

att antalet olyckor fortlöpande minskas och 

att konsekvenserna av olyckor minimeras. 

Dessutom arbetar Räddningsverket för att 

säkerhetsaspekterna kommer med i ett tidigt 

skede i planeringsprocessen.
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Vad gör Banverket?

Banverket är en myndighet med övergripande 
mål att säkerställa en effektiv och långsiktigt 
hållbar transportförsörjning. Med andra ord ska 
Banverket se till att de transporter som behövs 
ska genomföras både säkert och till så låg 
kostnad som möjligt.  

Banverket arbetar inom sina olika 
verksamhetsområden, ofta tillsammans med 
andra aktörer, för att bland annat: 

förbättra kunskapen om var transporter 
av farligt gods sker,  

förebygga järnvägsolyckor,

verka för ökad säkerhet i 
samhällsplaneringen,

förbättra trafikstyrningen,

förbättra insatserna om en olycka 
inträffar,

förbättra skyddet mot stöld, 
skadegörelse och terrorism.

•

•

•

•

•

•

Banverket, som ansvarar för infrastrukturen 

och en fungerande järnvägstrafik, tecknar avtal 

med alla järnvägsföretag som bedriver trafik på 

statens spåranläggningar. I avtalen förbinder 

sig operatörerna att följa olika rutiner som ska 

förebygga olyckor och leda till en säker trafik. 

I kraft av sitt sektorsansvar har Banverket 

dessutom i uppgift att följa och förbättra 

säkerhetsarbetet. Vidare har Banverket ansvar för 

att samordna järnvägssektorn och säkerställa att 

transporter med farligt gods skyddas mot yttre 

hot.

Arbetsmiljöverket ska se till att arbetsmiljö-

lagstiftningen följs. Detta innebär bland annat 

att se till att den som ansvarar för terminalarbete 

och lastning tar ett samordningsansvar för att 

förebygga ohälsa och olyckor. Arbetsgivaren ska 

göra en riskbedömning och se till att de som 

hanterar det farliga godset har skyddsutrustning. 

Arbetsmiljöverket gör inspektioner för att 

kontrollera att lagstiftningen efterlevs och dålig 

lastsäkring är exempel på brister som verket har 

uppmärksammat.
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Samhällets ansvar och lagstiftningen
Bestämmelserna kring transport och hantering 

av farligt gods ska upprätthålla säkerheten, 

minska olycksriskerna och begränsa skadorna 

på människor, miljö och egendom vid eventuella 

olyckor. För att få transportera farligt gods 

på järnväg måste alla inblandade parter följa 

dessa olika bestämmelser. De omfattar bland 

annat tekniska krav på järnvägssystemet 

och järnvägsfordonen, systemkrav i form av 

utbildning och tillbudsrapportering.

Under 2006 infördes nya regler om 

transportskydd mot bakgrund av det ökade 

terrorhotet och den oro som råder i världen. 

Syftet är att minimera riskerna för stöld 

eller obehörigt förfarande med farligt gods i 

samband med väg- och järnvägstransporter 

och målet med reglerna är bland annat att 

öka medvetenheten hos alla aktörer som är 

inblandade i en transport av farligt gods.

De viktigaste lagarna
Lagen om transport av farligt gods och 

tillhörande förordning anger i stort villkoren 

för dessa transporter i Sverige. De svenska 

föreskrifterna är i mångt och mycket 

harmoniserade med de internationella 

bestämmelserna om transporter av farligt gods.

Räddningsverkets föreskrifter (RID-S) ställer 

krav på avsändare, mottagare, lastare, förpackare, 

fyllare, järnvägsinfrastrukturförvaltare och 

järnvägsföretag. Avsändaren är den som 

överlämnar gods till någon annan för transport 

eller transporterar det själv. Avsändaren 

har ansvar för att lämna korrekta uppgifter 

Lagar och krav

kring innehåll och upprätta fullständiga 

transporthandlingar. 

Bestämmelser om transportskydd som infördes 

i RID-S under 2006 ska minimera riskerna för 

stöld eller obehörigt förfarande med farligt gods 

i samband med transport.

Transporthandlingar
Vid transport ska föraren ha med sig en 

godsdeklaration. Den innehåller en beskrivning 

av godset, uppgift om totalmängden farligt gods 

som transporteras, avsändare och mottagare. 

Godsdeklarationen utformas på samma sätt vid 

internationella transporter.

Järnvägsföretagen ska göra stickprovskontroller 

för att se till att transporthandlingar finns, är 

korrekta och att etiketter och märkning är på 

plats på järnvägsvagnarna.

Exempel på lagar som rör transport 
av farligt gods
Lag om transport av farligt gods (2006:263)
Förordning om transport av farligt gods
(2006:311)
Lag om undersökning av olyckor (1990:712)
Lag om skydd mot olyckor (2003:778)
Lag (1988:868) om brandfarliga och explosiva 
varor
Järnvägslag (2004:519)
Järnvägsförordningen (2004:526)
Lag om byggande av järnväg (1995:1649)
Förordning om byggande av järnväg
(1995:1652)
Plan och bygglag (1987:10)
Miljöbalk (1998:808)
Arbetsmiljölagen (1977:1160)
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Räddningsverkets föreskrifter

Räddningsverkets föreskrifter om 
järnvägstransporter av farligt gods (RID-
S) är internationellt överenskomna inom 
OTIF, Intergovernmental Organisation for 
International Carriage by Rail.

Exempel på varningsetiketter vid transport av farligt gods. Från vänster till höger: 
självantändande ämnen, oxiderande ämnen, giftiga ämnen, brandfarliga gaser och frätande ämnen.

Ovan: exempel på märkning av godsvagnar

Säkerhetsrådgivare
Den som bedriver verksamhet där farligt 

gods hanteras och transporteras ska ha en 

säkerhetsrådgivare. Säkerhetsrådgivaren 

ska verka för att olyckor förebyggs, att 

olyckor och tillbud rapporteras, att farligt 

godsbestämmelserna följs, att personal har 

tillräcklig utbildning och att nödvändiga åtgärder 

vid en eventuell olycka planeras.

Ansvaret för säkerheten vid transport av farligt 

gods ligger dock kvar hos verksamhetsledningen 

även sedan en säkerhetsrådgivare har utsetts. 

Farlig verksamhet enligt lagen om skydd 
mot olyckor
Vissa anläggningar omfattas av skyldigheter 

vid så kallad farlig verksamhet enligt lagen 

om skydd mot olyckor. Rangerbangårdar är 

exempel på anläggningar som kan vara aktuella. 

Det är länsstyrelsen som efter samråd med 

kommunen beslutar om vilka anläggningar i 

länet som omfattas. Syftet med bestämmelsen 

är att komplettera kommunens beredskap för 

räddningstjänst.

Ägaren, eller den som utövar verksamheten, 

ska i skälig omfattning hålla eller bekosta 

beredskap med personal och egendom och 

vidta övriga nödvändiga åtgärder för att hindra 

eller begränsa allvarliga skador i samband 

med en olycka. Vidare ska den som utövar 

verksamheten analysera riskerna. Dessutom 

finns följdbestämmelser om varning och 

underrättelse/information till vissa myndigheter 

i samband med olycka eller överhängande fara 

för olycka.
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Vad är en farligt godsolycka?
Olyckor med farligt gods på järnväg är i 

grunden järnvägsolyckor. För att en olycka 

ska klassificeras som farligt godsolycka ska 

järnvägsolyckan även förorsaka en olycka 

med det farliga godset, till exempel utsläpp 

eller explosion. På grund av de stränga 

hållfasthetskrav som gäller för järnvägsfordon är 

det mycket sällsynt att farliga ämnen läcker ut 

vid olyckor.

Få olyckor i Sverige
Olyckor eller tillbud vid transport av farligt 

gods ska rapporteras till Räddningsverket. 

Rapporteringen ligger till grund för det fortsatta 

säkerhetsarbetet. Det är ytterst få, allvarliga 

farligt godsolyckor som har inträffat i Sverige, 

och inga dödsfall har orsakats till följd av 

olyckor med farligt gods på järnväg. Varje olycka 

beror på flera samverkande omständigheter. 

Det finns säkerhetssystem som ska förhindra att 

enstaka felhandlingar och felfunktioner leder till 

allvarliga olyckor. Trots detta sker olyckor och 

tillbud och nedan följer ett antal exempel. 

Olyckor med farligt gods

Kävlinge 1996
1996 spårade ett godståg med bland annat 

fem vagnar ammoniak ur utanför Kävlinge 

i Skåne. Nio tusen personer utrymdes och 

räddningsarbetet pågick under tre dagar. Ingen 

ammoniak läckte dock ut. Orsaken var brister i 

spårstandarden.

Kälarne 1997
Utanför Kälarne i Jämtland spårade 1997 ett 

godståg ur på grund av brister i spårstandarden. 

I tåget fanns sju vagnar med farligt gods 

– ammoniak, acetaldehyd, etylenoxid, 

svaveldioxid och en frätande organisk syra. 

Vid urspårningen skedde ett mindre utsläpp av 

etylenoxid. Räddningsarbetet blev komplicerat, 

men den sjunde dagen efter olyckan avslutades 

räddningsinsatsen.

Borlänge 1998 och 2000
I mars 1998 kolliderade två godståg inne på 

bangården i Borlänge. En av vagnarna som välte 

vid kollisionen innehöll salpetersyra som läckte 

ut. Ett godståg med sex vagnar spårade ur på 

Borlänge bangård år 2000. Varje vagn var lastad 

med 57 ton gasol. Ingen gasol läckte ut men över 

600 personer i centrala Borlänge evakuerades 

som en säkerhetsåtgärd under tiden som 

räddningsarbetet pågick.

Sävenäs 2003
I mars 2003 spårade ett tåg ur på Sävenäs 

rangerbangård. Vid olyckan läckte 60 ton lut 

ut från två urspårade vagnar. Utredningen om 

olyckans orsaker visar att det var den mänskliga 

faktorn som låg bakom. Efter olyckan sanerades 

marken och det blev inga bestående skador på 

miljön.
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Ledsgård 2005 och 2006
År 2005 skedde en olycka i Ledsgård mellan 

Göteborg och Kungsbacka, som medförde 

totalstopp på Västkustbanan i 17 dygn. Tåget 

bestod av lok och tolv vagnar lastade med klor. 

Loket och fyra av vagnarna spårade ur men inget 

läckage skedde. Godståget var planerat att köra 

in på ett sidospår i Ledsgård för att släppa förbi 

ett snabbare resandetåg. Godståget kunde inte 

stanna på sidospåret på grund av otillräcklig 

bromsverkan och körde därför via en så kallad 

skyddsväxel in i en stoppbock och vidare ut på 

den omgivande åkern. 

I samband med att ett tåg förbereds för avgång 

ska man beroende på lastens vikt ställa in 

vagnarnas bromsreglage, så att bromseffekten 

motsvarar den som krävs för att stanna tåget 

inklusive last. Olyckan orsakades av att 

bromsarna fortfarande var inställda för transport 

av tomma vagnar.

En godsvagn spårade ur vid Ledsgård i augusti 

2006. Tåget körde in på ett sidospår vid Ledsgård 

för att koppla loss vagnarna och undsätta 

ett annat tåg med lokskada. När vagnarna 

kopplades loss kom de i rullning och den sista 

vagnens bakre hjulpar hamnade utanför rälsen. 

Vagnen innehöll etylenoxid, men det skedde 

inget läckage. Olyckan berodde på att ingen 

ordentlig fastbromsning gjordes.

Karlstads centralstation
I november 2006 upptäcktes ett mindre 

läckage av saltsyra från en tankvagn på 

Karlstads centralstation, men det var ingen 

tågolycka som föregick utsläppet. Bangården 

och centralstationen spärrades av under några 

timmar. Läckan tätades provisoriskt och vagnen 

transporterades tillbaka till avsändaren. 

Ovan: Bild från olyckan i Ledsgård år 2005 och flygbild från tågolyckan i Borlänge år 2000.

Nedan: tågolycka i Borlänge år 2000.
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Orsaker och 
konsekvenser

Orsaker
Olyckor och tillbud med farligt gods sker 

huvudsakligen som urspårningar och 

sammanstötningar. Orsaker till urspårningar 

är hinder på spåren, den mänskliga faktorn, 

banfel (solkurvor, växelfel, rälsbrott m.m.), för 

hög hastighet i förhållande till spårstandard 

och kurvor samt fordonsfel orsakade av till 

exempel varmgång i hjullager. Andra orsaker till 

urspårning kan vara lastförskjutning, sabotage, 

snö, is, skred eller ras. 

Vid urspårning hamnar vagnarna nästan alltid 

inom en vagnslängd från banan. Sannolikheten 

för att en vagn hamnar mer än femton meter 

från spåret är mycket liten. Avståndet påverkas 

normalt inte nämnvärt av tågets hastighet 

eftersom rörelsekraften är i tågets färdriktning.

Tack vare utbyggnaden av det automatiska 

tågkontrollsystemet, ATC, är sammanstötningar 

mellan två tåg mindre sannolika. 

Sammanstötningar under växling på bangård är 

däremot vanligare men sker oftast i låg hastighet 

med som regel inga eller små konsekvenser.
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Konsekvenser av en olycka
Farligt godsolyckor kan innebära katastrofala 

konsekvenser både för människor och för miljön.  

Idag finns dock flera säkerhetssystem som 

reducerar sannolikheten för olyckor. 

Vid analyser av följderna av en olycka skiljer 

man mellan de rent fysikaliska effekterna av en 

olycka och den skadeverkan, eller konsekvens, 

som olyckan får på människor eller miljön. Den 

fysikaliska effekten är energiutveckling, till 

exempel tryckvågor, splitter, värmestrålning, 

eller skadliga koncentrationer av giftiga ämnen. 

Skadeverkan kan vara följder i form av skadade 

eller dödade personer.

Följder för människor

Konsekvenserna av en olycka med farligt gods 

är väl kartlagda med hänsyn till olika ämnen 

i lasten. Farans art varierar med vad som 

transporteras, vilken mängd det är och olyckans 

omständigheter. 

Explosiva varor kan orsaka till exempel 

brand, splitter och tryckvåg. Tryckvågen 

kan bli så kraftig att byggnader inom 

det närmsta hundratalet meter raseras. 

Personer som vistas utomhus på över 

hundra meters avstånd från olyckan kan 

få dödliga skador.

Brandfarliga gaser, till exempel gasol, 

kan orsaka stora jetflammor. Om den 

läckande gasen däremot inte antänds 

bildas istället ett brandfarligt gasmoln 

som kan spridas och antändas en bit från 

själva olycksplatsen.

•

•

Oskadade tankvagnar med brandfarliga 

vätskor eller gaser i vätskefas kan 

utgöra en fara om de utsätts för yttre 

brand. Upphettningen kan leda till en 

BLEVE (boiling liquid expanding vapor 

explosion), vilket innebär en explosion 

som ger upphov till ett stort eldklot och 

värmestrålning.

Giftiga gaser som transporteras i 

vätskeform, till exempel klor, kan vid 

olyckor ge upphov till farliga gasmoln 

som kan spridas mycket långt. Hur 

långt ett gasmoln sprids beror bland 

annat på väderleken, men dödliga 

gaskoncentrationer utomhus kan uppnås 

på flera kilometers avstånd.

Följder för miljön

Utsläpp av kemikalier i närheten av värdefulla 

naturområden eller dricksvattentäkter kan 

leda till allvarliga miljökonsekvenser. Till 

exempel kan dricksvattnet förstöras av 

petroleumprodukter. 

Andra utsläpp kan leda till att livet i sjöar och 

vattendrag skadas eller dör. Ammoniak, formalin 

och klorättiksyra är exempel på ämnen som är 

giftiga för organismer och växter. Starkt frätande 

vätskor som svavelsyra kan också allvarligt 

påverka naturen. 

•

•
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Fysisk samhällsplanering
I den fysiska planeringen vägs riskerna 

med transporter av farligt gods mot andra 

värden i samhället. Det går inte att bygga 

ett samhälle helt utan risker. Ofta överväger 

fördelarna med att ha ett nära och tillgängligt 

transportsystem nackdelarna med de oerhört 

små sannolikheterna för att en farligt godsolycka 

ska inträffa. 

Kommunerna har huvudansvaret i denna 

process men även Banverket agerar utifrån sitt 

sektorsansvar för järnvägstransportsystemet. 

Planering av ny bebyggelse
Plan- och bygglagen anger att den fysiska 

planeringen ska bidra till att förebygga risker 

av olika slag. Enligt andra kapitlet i plan- och 

bygglagen ska bebyggelse lokaliseras till mark 

som är lämpad för ändamålet med hänsyn till 

de boendes och övrigas hälsa och i fråga om 

samlad bebyggelse även med hänsyn till ”skydd 

mot uppkomst och spridning av brand samt mot 

trafikolyckor och andra olyckshändelser”.

Riskhantering i samhälls-
planeringen

Zon A: till exempel odling, ytparkering och trafik.
Zon B: till exempel bilservice, industri, kontor, lager och friluftsområde.
Zon C: till exempel bostäder, centrum, vård och skola. 

AA BB CC

Riskhanteringsavstånd 150 m

Bild från ”Riskhantering i detaljplaneprocessen” som visar zonindelning för riskhanteringsav-
stånd. Beroende på hur nära transportleden ligger är olika markanvändning lämplig.
Källa: Länsstyrelserna i Stockholm, Västra Götaland och Skåne.

Plan- och bygglagen ger möjlighet för kommuner 

att vid ny bebyggelse planera för att minska 

risker och för att vidta åtgärder för att öka 

skyddet i närheten av befintliga riskobjekt. Det 

handlar om att lokalisera bebyggelse till mark 

utanför riskområden, att skapa avstånd till 

verksamheter som kan vara riskfyllda eller att 

utforma byggnader med hänsyn till risker.

Översiktsplan
I översiktsplanen ska kommunerna redovisa 

de miljö- och riskfaktorer som bör beaktas 

vid beslut om användning av mark- och 

vattenområden. Det kan exempelvis gälla 

järnvägar med transporter av farligt gods. 

Kommunen kan fastslå observationsavstånd 

inom vilket särskilda analyser behövs för att 

utreda om framtida bebyggelse kan komma i 

konflikt med transportintresset. 

Banverket och Räddningsverket delar i stort detta synsätt med 
tillägget att i normalfallet bör inte ny bebyggelse tillkomma 
inom 30 meter från spårmitt, se sid 17.
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Detaljplan
Vid behov kan risker identifieras och beskrivas 

i en detaljplan med stöd av en riskanalys. 

Analysen ska visa hur risken påverkar 

planområdet och vilka åtgärder som behövs för 

att minska risken. I detaljplanen kan kommunen 

till exempel föreskriva en utformning av den 

byggda miljön som minskar skadorna vid en 

olycka. Om det kan antas medföra betydande 

miljöpåverkan att genomföra en detaljplan ska 

kommunen göra en miljöbedömning av planen. 

Då kan riskanalys ingå som en viktig del i denna 

process.

Länsstyrelserna i Stockholm, Skåne och 

Västra Götaland har tagit fram ett faktablad, 

Riskhantering i detaljplaneprocessen, som 

beskriver de tre länsstyrelsernas riskpolicy. 

Dokumentets fokus ligger på hantering av 

risker i samband med farligt godstransporter 

på väg och järnväg. Policyn kan användas som 

vägledning för bedömning av markanvändning 

vid och riskhanteringsavstånd till transportleder 

för farligt gods. Inom ett avstånd på 150 meter 

från järnvägen föreslår länsstyrelserna en 

zonindelning som underlag för riskbedömning. 

Zonerna har inga fasta gränser utan riskbilden 

för det aktuella planområdet är avgörande för 

bedömning av lämpliga avstånd. Generellt kan 

man dock säga att det normalt inte ska finnas 

någon bebyggelse inom 30 meter från järnvägen 

på grund av att detta utrymme erfordras för  

eventuella räddningsinsatser. Ett sådant avstånd 

medger också en eventuell komplettering 

av riskreducerande åtgärder vid förändrad 

risksituation, ger bättre bullerreduktion och 

möjliggör framtida spårkompletteringar. 

Planering av järnvägsinfrastruktur
Planeringen av järnvägar är en del av 

samhällsplaneringen och den har ett nära 

samband med kommunernas planering. Lagen 

om byggande av järnväg och förordningen 

om byggande av järnväg utgår delvis från 

bestämmelserna i miljöbalken och de styr 

hur planeringen av och informationen om 

järnvägsutbyggnaden ska gå till. Enligt lagen ska 

man eftersträva minsta intrång och olägenhet 

utan oskälig kostnad när järnvägar planeras och 

byggs. 

Planeringsprocesserna för ny bebyggelse 

respektive järnväg ger olika förutsättningar. 

Plan- och bygglagen ger mer frihet vid 

planeringen i och med att mark som är mest 

lämpad för ändamålet ska väljas. Järnvägar går 

ofta vid befintlig bebyggelse då det gäller att göra 

det bästa av situationen med minsta möjliga 

intrång. 

Järnvägen är av riksintresse
Områden som är av nationellt intresse kan 

pekas ut som riksintresse. Banverket redovisar 

bland annat utifrån sin framtidsplan, vilka 

mark- och vattenområden som är av riksintresse 

för järnvägar, stationer och terminaler. I den 

kommunala översiktsplanen ska framgå hur 

kommunen avser att tillgodose Banverkets 

redovisade riksintressen.
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Idéstudie
En idéstudie kan vara det första steget i den 

fysiska planeringen, men det finns inget lagkrav 

på att den ska göras. I en idéstudie beskrivs en 

problemställning och tänkbara lösningar tas 

fram. Idéer som inte anses som realistiska att 

genomföra avskrivs. Riskanalysarbetet i detta 

tidiga skede handlar om att översiktligt pröva 

vilka alternativa lösningar som är rimliga ur 

risksynpunkt. En grov identifiering av risker 

bör göras. En fråga som ställs och som kan vara 

aktuella vid transporter av farligt gods är:

Ökar förslagen robustheten för 

samhällssystemet och järnvägssystemet?

Förstudie
I förstudien prövas om de tänkbara lösningarna 

kan genomföras med rimliga konsekvenser 

för bland annat funktion, miljö, teknik och 

ekonomi. Lösningar som visar sig omöjliga att 

genomföra, till exempel på grund av alltför stor 

miljöpåverkan, väljs bort. I detta skede handlar 

det huvudsakligen om riskidentifiering och 

följande frågor kan vara aktuella: 

Ökar en viss alternativ lösning allvarligt 

sårbarheten genom en alltför stor 

koncentration av tekniska installationer 

till en plats?

•

•

Löper en föreslagen järnvägssträckning 

genom områden med exempelvis ras- 

och skredrisker, översvämningsrisker 

eller koncentrationer av andra 

transportsystem?

I förstudien beskrivs översiktligt risken med 

transporter av farligt gods och om riskerna 

bedöms bli alltför stora kan det innebära att 

lösningen utesluts. I annat fall ska riskerna 

tas om hand i den fortsatta planeringen och 

projekteringen.

Järnvägsutredning
I arbetet med järnvägsutredningen utreds och 

utvärderas de genomförbara lösningarna från 

förstudien för att ge underlag till Banverkets 

beslut om bästa lösning. I järnvägsutredningen 

kvantifieras och värderas risker och följande 

frågor bör utredningen ge svar på:

Vilka faktorer ökar sannolikheten för 

framtida olyckor med farligt gods? Det 

kan exempelvis vara svåra grundlägg-

ningsförhållanden, problem med 

höga vattenflöden eller kvarvarande, 

föråldrade, tekniska anläggningar.

Vad är sannolikheten för skador? På 

vilket sätt och i vilken omfattning 

kan de uppkomma? Konsekvenser till 

exempel i form av förorening av en 

grundvattentäkt eller bränder som kan 

drabba boende utreds.

•

•

•

Banverkets planering 
av ny järnväg

Idéstudie    >    Förstudie    >    Järnvägsutredning    >    Järnvägsplan

Den normala planeringsprocessen 
består i regel av idéstudie, förstudie, 
järnvägsutredning och järnvägsplan.
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Vad gör Banverket

Banverket utvecklar sin planeringsprocess 
genom att:

utveckla metodik för riskanalyser och tar 
fram sådana vid planering av ny järnväg.

beakta frågan om risker vid transport av 
farligt gods i järnvägsplaneringen.

ta fram och utveckla kunskapsunderlag  
för deltagande i regional och kommunal 
samhällsplanering.

delta i den regionala och kommunala 
samhällsplaneringen som samrådspart.

•

•

•

•

Detta ger underlag för att bedöma de olika 

alternativa lösningarna ur risksynvinkel. Då 

bedöms också om och till vilken kostnad 

riskerna kan undanröjas, förebyggas eller 

motverkas genom olika skyddsåtgärder. 

Utredningen ska utmynna i ett beslut av 

Banverket om vilket alternativ som är mest 

lämpligt.

Järnvägsplan
I järnvägsplanen preciseras utformningen och 

lokaliseringen av järnvägen med bland annat 

angivande av hur mycket mark som behöver 

tas i anspråk och hur projektet ska genomföras. 

Tyngdpunkten i detta skede ligger på att hantera 

de identifierade riskerna. I järnvägsplanen 

redovisas de skyddsåtgärder som behövs, 

exempelvis tätskikt vid skyddsområden 

för vattentäkter, varmgångsdetektorer, 

urspårningsräler och tekniska reservsystem eller 

särskilda konstruktionslösningar.

Miljökonsekvensbeskrivning
Både järnvägsutredningar och järnvägsplaner 

ska innehålla en miljökonsekvensbeskrivning. 

Syftet med en miljökonsekvensbeskrivning är 

att redogöra för de direkta och indirekta effekter 

som en planerad verksamhet kan medföra på 

människor, djur och miljö och möjliggöra en 

samlad bedömning av effekterna. För att kunna 

göra det tas det bland annat fram en riskanalys.

En miljökonsekvensbeskrivning är både 

en process och ett dokument. Processen 

innefattar samråd med enskilda, allmänhet 

och myndigheter och har till uppgift att samla 

in viktig information som är till hjälp vid 

beslutsfattande. Informationen sammanställs 

därefter i dokumentet miljökonsekvens-

beskrivning. Dokumentet innehåller även en 

beskrivning av vilka möjligheter som finns för 

att minska eventuella risker och ger förslag på 

åtgärder och utformning. För att ett förslag ska bli 

bindande måste det tas med i järnvägsplanen. 

Regeringen prövar tillåtlighet
När det gäller nya järnvägar och nya spår över 

fem kilometer för fjärrtrafik tillåtlighetsprövas 

bygget av regeringen. Regeringen beslutar om 

att en järnväg kan byggas inom ett visst område 

utan att sträckningen preciseras helt. 
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Begreppet risk
Ur ett transportsäkerhetsperspektiv kan 

begreppet risk användas till att beteckna en 

kombination av sannolikheten för en olycka och 

omfattningen av dess konsekvenser. 

Matematiskt brukar detta i riskanalyser 

uttryckas som om att risken är en produkt av 

sannolikhet och konsekvens. När det gäller 

olyckor med farligt gods kan det vara svårt 

att använda denna definition eftersom det 

är en extremt liten sannolikhet att en olycka 

inträffar. Även om konsekvenserna däremot 

kan bli avsevärda skulle risken rent matematiskt 

vara nära noll, vilket inte stämmer med hur 

vi människor upplever risken. Därför brukar 

man komplettera riskanalyser med andra 

riskvärderingsmodeller, till exempel genom 

att beskriva det värsta fallet som rimligen kan 

inträffa (dimensionerande skadehändelse).

Hur bedöms risk?
Bedömningen sker med stöd av riskanalyser. 

Analysen startar med att riskkällor och 

skyddsobjekt identifieras. Analysen kommer 

aldrig att kunna ge hela svaret på hur stor 

risken är, eftersom samtliga riskkällor aldrig är 

kända och riskens storlek ständigt förändras. 

Dessutom är järnvägssystemet komplext med 

många aktörer inblandade, vilket kan försvåra 

analysarbetet.

 

Nästa steg är att ange under vilka omständigheter 

och på vilket sätt de olika riskkällorna kan leda 

till negativa konsekvenser. Därefter görs en 

riskskattning samt en precisering av vad som 

behöver göras för att minska konsekvenserna 

Riskhantering

om händelsen verkligen inträffar. När 

riskanalysen är klar finns ett underlag för att 

uppskatta kostnaderna för att minska risker.

 

De slutsatser som dras i en riskanalys beror 

givetvis på vilka faktorer som beaktats, 

hur modellen är utformad och hur väl och 

konsekvent arbetet är utfört. Om analysen är 

korrekt genomförd och alla relevanta faktorer 

så långt som möjligt har beaktats, återstår en 

bedömning av om riskernas fördelning är 

acceptabla eller om det finns punkter eller 

områden där risken är oacceptabelt hög. Den 

övergripande risken kan exempelvis anses som 

acceptabelt låg, medan den på enskilda punkter 

är för hög. Om så är fallet, ska åtgärder vidtas 

för att minska riskerna. Det kan handla om 

lokalisering och förändringar i höjdled.

Är riskerna med farligt gods acceptabla?
Bedömningen av acceptabel risk sker utifrån 

olika perspektiv. Ur individens och den enskilde 

medborgarens perspektiv är benägenheten att 

acceptera en risk, i de fall den inte är förenad 

med egennytta, oftast begränsad. Det åligger 

därför i huvudsak samhället – såväl nationellt 

som lokalt – att göra riskbedömningen. 

Men oavsett vilka krav som ställs och vilka 

acceptansnivåer som anses rimliga kommer 

ekonomiska, politiska och etiska argument alltid 

att väga tungt vid diskussionen om risken är 

acceptabel.

I Sverige finns ingen nationell norm för 

acceptabel risk. I andra länder, exempelvis 

Nederländerna, har acceptabel risk kvantifierats 

i en säkerhetspolicy. Den utgår från frekvensen 
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av naturliga dödsfall och omfattar både 

individuell och kollektiv risk.

Säkerheten vid järnvägstransport av farligt gods 

är god i jämförelse med vägtransporter, som är 

det viktigaste konkurrerande transportsättet. 

Införande av linjeblockering och centraliserad 

trafikstyrning, automatiskt tågkontrollsystem 

(ATC), mer kollisionssäkra fordon och metodik 

för säkerhetsstyrning har kontinuerligt bidragit 

till att minska antalet olyckssituationer under de 

senaste 30 åren.

Banverkets riskhantering
Riskhantering är integrerad i Banverkets 

ledningssystem och den process som används 

för att strukturera, styra och följa upp 

Banverkets hantering av risker. 

Banverket har tagit fram en strategi för 

riskhantering. Strategin beskriver den 

övergripande inriktningen på Banverkets 

riskhantering och de strategiska 

riskhanteringsmålen. Strategin är inriktad 

mot såväl externt som internt arbete. 

Riskhanteringen ska bidra till att bland annat 

uppfylla uppdragsgivares, kunders och 

intressenters krav och förväntningar på en säker, 

tillförlitlig och tillgänglig järnvägsinfrastruktur 

och tågtrafik. Generellt gäller att riskacceptansen 

ska vara låg och att endast medvetna och 

övervägda risker skall tas.

Banverket har även tagit fram en föreskrift 

som beskriver de gemensamma reglerna för 

Banverkets riskhanterings- och riskanalysarbete. 

Riskanalyserna skapar underlag för olika 

verksamhetsbeslut och därför ställs olika krav på 

riskanalysernas genomförande, omfattning och 

detaljeringsgrad. Föreskriften har kompletterats 

med en handbok som bland annat tar upp 

metoder för genomförande av riskanalyser. Det 

finns många olika riskanalysmetoder och det är 

behovet som ska styra val av metod.

I järnvägsplaneringen använder Banverket 

riskanalyser för att se vilka risker de 

olika utredningsalternativen medför 

och om alternativen kan göras säkrare. I 

järnvägsutredningen är riskanalysen även ett 

viktigt underlag vid jämförelse av de olika 

utredningsalternativen.
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Banverkets arbete med att 
utveckla säkerheten

Strategi för transport av farligt gods
Banverkets strategi för farligt gods utgår från 
att transporter med järnväg ska vara och förbli 
säkra och att det ska vara möjligt att transportera 
farligt gods på i princip alla banor. Banverkets 
roll i arbetet med att säkra transporter av farligt 
gods är att samordna järnvägssektorn i arbetet 
med att säkra transporterna och att säkerställa 
att godset skyddas mot yttre hot. 

Banverkets strategi för transporter av farligt 
gods är att dessa ska bli ännu säkrare genom att 
riskreducerande åtgärder vidtas inom områden 
där det finns potential att minska riskerna.

Eftersom en olycka med farligt gods även är en 
järnvägsolycka innebär Banverkets generella 
trafiksäkerhetsarbete att riskerna för olyckor 
med farligt gods minskar. I det generella 
trafiksäkerhetsarbetet ingår till exempel att 
minska risken för urspårningar och att reducera 
antalet plankorsningar. I trafiksäkerhets-
programmet från 2004-2006 som nu 
genomförts identifierades bland annat behov av 
att säkra kompetensen hos tågförare och att höja 
säkerheten vid banarbeten. 

Banverket ska verka för att ytterligare 
säkerhetshöjande åtgärder vidtas. Detta innebär 
att Banverket inom ramen för tillgängliga 
resurser och i samverkan med andra aktörer 
deltar i riskreducerande arbete. Exempel på 
arbetsuppgifter är:

Att ta fram ytterligare kunskap om vilka 
risker som finns med transporter av farligt 
gods och hur dessa kan undvikas.

Att verka inom samhällsplaneringen så att 
lokalisering av nya verksamheter inte ökar 
riskerna med transporter av farligt gods.

•

•

Att vid byggande av ny järnväg minska 
och ta hand om de risker som järnvägen 
förorsakar.

Att medverka till att utveckla metodiken 
för och tillämpningen av riskanalyser i 
järnvägs- och samhällsplaneringen.

Att i samverkan med andra aktörer 
medverka till att utveckla metodik, 
teknik och regelverk etc. för att öka 
säkerheten i hela transportkedjan 
inklusive transportskydd och 
nödägesplanering.

Säkra järnvägstransporter
Transporter av farligt gods på järnväg är idag i 
stort sett helt säkra. Samhället förändras och 
arbetsformer och teknik utvecklas ständigt. 
Genom att öka kunskaperna om riskerna med 
farligt gods, påverka samhällsplaneringen 
och vidareutveckla säkerhetssystemen kan 
transporterna bli ännu säkrare.

Enligt EU:s direktiv (2004/49) om 
järnvägssäkerhet ska järnvägsföretag visa att de 
har förmåga att hantera risker och ett verktyg för 
det är järnvägssektorns trafiksäkerhetsprogram. 
Det uppdateras löpande och aktuell 
programperiod är 2007-2009. I programmet 
tas de åtgärder som ska prioriteras under 
programperioden upp. 

Banverket har ett IT-baserat system (Opera) som 
gör det möjligt att på ett enkelt sätt samla in och 
få fram uppgifter om ett tåg innehåller vagnar 
med farligt gods. Järnvägsföretagen ansvarar för 
inrapportering i systemet.

•

•

•
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Trafikstyrning
Vid de flesta av landets järnvägslinjer övervakas 
och styrs alla tågrörelser av trafikledare vid 
någon av Banverkets åtta driftledningscentraler. 
På vissa lågtrafikerade linjer bygger 
säkerhetssystemet på en manuell så kallad 
tåganmälan, det vill säga att tågklarerare på varje 
station reserverar sträckan mellan stationerna så 
att den är fri för varje tåg.

De flesta banor är utrustade med 
linjeblockeringssystem som förhindrar att två tåg 
får körsignal till samma spåravsnitt. I systemet 
ingår även ATC, automatiskt tågkontrollsystem, 
vilket stoppar tåget om lokföraren kör för fort 
eller mot röd signal.

Banverket bygger ett system med varm-
gångsdetektorer längs landets järnvägar. Dessa 
upptäcker och larmar vid varmgång i ett hjul 
eller vid tjuvbroms - något som i annat fall kan 
leda till urspårningar eller till brand längs spåret. 
Systemet är så exakt att det kan ange vilken axel i 
tåget som är onormalt varm. Banverket har också 
installerat hjulskadedetektorer som upptäcker 
andra fel på hjulen.

Banverket stärker kvaliteten och säkerheten i 
tågtrafikstyrningen bland annat genom att bygga 
ut ett järnvägsanpassat mobiltelefonsystem som 
säkrar kommunikationen mellan tågens förare 
och tågklarerarna. Vid utgången av år 2007 
beräknas samtliga banor ha täckning. Vidare sker 
fortsatt utbyggnad av signalsäkerhetssystemen 
på de linjer som idag har tåganmälan.

Banhållning
Förbättrad säkerhet är alltid ett viktigt över-
vägande när nya järnvägar byggs. Samtidigt sker 
ett löpande arbete med att förbättra, underhålla 
och reparera befintliga banor och signalsystem, 
vilket bidrar till ökad säkerhet.

Plankorsningar är en stor riskkälla och därför 
arbetar banverket aktivt med att höja säkerheten 
vid korsningarna. Om korsningsmöjligheten ska 
finnas kvar bygger man en över- eller underfart 
eller höjer säkerheten genom att sätta dit en 

bomanläggning

Nödlägesplaner
Enligt RID-S ska interna nödlägesplaner 
upprättas för rangerbangårdar där större 
mängder farligt gods hanteras. Syftet 
med en nödlägesplan är att samordna 
räddningsinsatserna vid en eventuell olycka så 
att konsekvenser för människor eller miljö blir 
så små som möjligt. De rangerbangårdar som 
omfattas av bestämmelserna finns i Sävenäs, 
Borlänge, Gävle, Hallsberg, Malmö, Helsingborg 
och Trelleborg. Nödlägesplanerna tas fram av 
Banverket i samarbete med berörda kommuner 
och järnvägsföretag.

Framtida säkerhetsutveckling
I framtiden kommer en mer integrerad europeisk 
järnväg att innebära nya, gemensamma 
säkerhetsstrategier, säkerhetsmål och 
säkerhetssystem som ytterligare kommer att 
förbättra säkerheten vid järnvägstransporter 
av farligt gods. Häribland märks nya system 
för radiokommunikation, trafikledning och 
telematiksystem för bättre övervakning av 
järnvägsfordonens funktion och last av farligt 

gods.

Höger: Olyckan vid Ledsgård. Bufferten från en annan  
vagn är intryck i vagnen. Trots det skedde inget läckage.
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Utbildning och hälsa
Hos de järnvägsföretag som bedriver godstrafik 

har all personal i trafiksäkerhetstjänst, 

exempelvis lokförare och bangårdspersonal, 

en grundutbildning i säkerhetsfrågor. Olika 

yrkeskategorier som exempelvis arbetar med 

ordermottagning, lasthantering och expediering 

utbildas särskilt för uppgiften att hantera farligt 

gods. 

Enligt Järnvägsstyrelsens föreskrifter ska 

kompetensen och säkerhetsmedvetandet 

upprätthållas genom periodiska repetitions-

utbildningar. 

Järnvägsstyrelsen föreskriver även att bland 

annat förare ska genomgå en hälsoundersökning 

minst vart femte år. 

Kontrollerat system
Varje godståg kontrolleras innan det avgår. Ett 

bromsprov genomförs och bangårdsoperatörer 

synar tågets båda sidor i hela dess längd. 

Då inspekteras bland annat hjul, bromsar, 

lastsäkring, dörrstängning och buffertar. 

Säkerhetsarbete 
hos järnvägsföretag
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Om man hittar tekniska fel på vagnar görs 

en felrapportering. Vid fel som inte påverkar 

trafiksäkerheten får vagnen avgå för att sedan 

repareras innan den får lastas på nytt.

När vagnen ankommer till någon av landets 

rangerbangårdar görs en kontroll som omfattar 

lastsäkring och vagnarnas tekniska status. Alla 

järnvägsföretag har system där de anger vad som 

transporteras. 

Underhåll av lok och vagnar
Antalet urspårningar har minskat tack vare en 

förstärkt översyn och funktionskontroller av 

fordonen. Viss förslitning åtgärdas när felen 

upptäcks i samband med översynen. 

För särskilt viktiga säkerhetskomponenter håller 

ett datasystem reda på tid och kilometerantal för 

varje enskild vagn eller lok och styr in fordonen 

till en verkstad i god tid innan den tekniska 

livslängden passerats. Det gäller främst hjul, 

axlar och lager. Tecken på fel i viss komponent, 

exempelvis hjullager av en specifik typ, medför 

särskilda uppföljningar och åtgärder på samtliga 

vagnar med den aktuella komponenten.

Avsändare av farligt gods
Den som skickar farligt gods ska försäkra sig om 

att det är klassificerat och tillåtet för transport 

enligt RID/RID-S. Vidare ska avsändaren se till 

att produkten är rätt förpackad. 

Förutom att produkten är korrekt 

förpackad måste den vara rätt märkt och 

transportdokumenten överensstämma med 

innehållet. 

Innan lastning kontrolleras att det är 

rätt produkt som lastas och att farligt 

godsmärkningen stämmer med det som ska 

lastas.
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Om en olycka med farligt gods skulle 
inträffa
Om en olycka inträffar larmar tågföraren 

Banverkets tågklarerare, som omedelbart vidtar 

åtgärder för att stoppa trafiken. Tågklareraren 

larmar SOS Alarm och kontrollerar i Opera eller 

med järnvägsföretaget om tåget innehåller farligt 

gods.

Räddningstjänsten kommer
När det har skett en olycka kommer 

räddningstjänsten till platsen. När det gäller den 

operativa räddningstjänsten har kommunen 

huvudansvaret. Kemi- och petroleumbranschen 

har för vissa produkter tecknat samverkansavtal 

för att vara behjälplig vid en räddningsinsats. 

Banverket och Järnvägsstyrelsen kopp-
las in
Direkt efter att räddningstjänsten är larmad 

informeras Banverkets generaldirektör 

och presstjänst och olyckan anmäls 

till Järnvägsstyrelsen. Banverkets 

olycksplatsansvariga bistår räddningsledaren i 

räddningsarbetet.

När räddningsarbetet är avslutat vidtar 

undersökningsfasen för att samla fakta. Därefter 

börjar man röja fordon och förstörd materiel. 

Olyckor med personskador eller dödsfall och 

allvarliga tillbud anmäls till Arbetsmiljöverket. 

Eventuella rättsliga åtgärder sköts av polis och 

åklagare.

Järnvägsföretaget deltar
Vid en olycka skickar såväl Banverket som 

järnvägsföretaget omedelbart en ansvarig 

till platsen för att samla in fakta genom att 

dokumentera händelsen och tala med inblandad 

personal och vittnen. Drogtest av lokförare 

görs regelmässigt vid olyckor, och registrerings-

utrustningen som bland annat visar lokets 

hastighet läses av. Även signalställverkets 

tillstånd kan i de flesta fall registreras.

Olycksutredningar
De inblandade parterna gör sina olycks-

utredningar som är helt inriktade på att hitta 

åtgärder för hur säkerheten ska kunna höjas. Det 

kan handla om allt från personalens rutiner och 

instruktioner till samarbete med Banverket om 

tekniska förändringar för att höja säkerheten 

på den aktuella platsen. Detta gör att antalet 

olyckor varje år minskar och att säkerheten 

ständigt förbättras. 

Järnvägsstyrelsen kan begära in alternativt följa 

en utredning. Vid allvarliga olyckor utreder även 

Statens haverikommission händelsen med stöd 

av lagen om utredning av olyckor. Dessutom 

har kommunerna en skyldighet att undersöka 

olyckans orsak, olycksförloppet samt hur 

räddningsinsatsen har genomförts.

Räddningstjänsten och kommunernas 
krisorganisation
Det är kommunen som ansvarar för 

räddningstjänsten. Lagen om skydd mot olyckor 

innehåller regler om kommunernas skyldigheter 

för att skydda människors liv och hälsa samt 

Om det händer…
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egendom och miljön. Kommunerna ska enligt 

lagen ha handlingsprogram för förebyggande 

verksamhet och för räddningstjänst. 

Handlingsprogrammen ska bland annat 

ange de olycksrisker som finns i kommunen 

och kommunens förmåga att hantera 

räddningsinsatser. Handlingsprogrammen ska 

antas för varje ny mandatperiod. 

I den förebyggande verksamheten ska 

kommunerna utnyttja varandras resurser. 

Kommunen har också skyldighet att genom 

rådgivning och information underlätta för 

företag, organisationer och enskilda medborgare 

att fullgöra sina skyldigheter enligt lagen.

Ökad säkerhet
Säkerheten kring transporter av farligt gods 

upprätthålls genom insatser från samtliga 

parter som är inblandade i transporten eller 

planeringen av transporten. Genom dessa 

insatser har Sverige hittills varit förskonat från 

olyckor med allvarliga konsekvenser. Vid de 

incidenter som inträffat har säkerhetssystemen 

fungerat. 

Det innebär emellertid inte att någon part 

kan minska vaksamheten i förvissning om 

att inga olyckor kommer att inträffa i fram-

tiden. Arbetet med att minska riskerna med 

transporter av farligt gods måste fortsätta 

utifrån de förutsättningar som råder idag. Det 

vill säga att järnvägstransporterna av farligt 

gods sker integrerat med samhällets andra 

järnvägstransporter och i samverkan med övriga 

transportsätt.

Vad gör Banverket?
För att minska riskerna med transport av farligt 
gods efter det att en olycka har inträffat:

utreds det noga vad som har inträffat 
och det analyseras på vilket sätt olyckan 
skulle kunna ha förhindrats. Förslag 
till åtgärd lämnas och beaktas i den 
kommande verksamhetsplaneringen   

samlas information i en särskild 
databas, Synergi. Systemet togs i bruk 
under 2005 och det används till att 
registrera olyckor, tillbud och avvikelser 
för trafik- och elsäkerhetsrelaterade 
händelser.

•

•

Olycka

Tågklarerare stoppar trafiken 

Banverkets GD och presstjänst 
Anmälan till Järnvägsstyrelsen

Arbetsmiljöverket 

Ev. Statens haverikommission  

SOS alarm 






