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För att effektivisera markanvändning byggs idag fler tunnlar 

än någonsin förut, och därav krävs omfattande hantering av 

säkerheten. Arbetet med att säkerställa en god säkerhetsnivå 

är ett arbete som genomförs av många aktörer under flera år. 

För att strukturera ett så omfattande arbete behövs någon 

form av metodik, varpå praxis idag är att använda sig av 

säkerhetskoncept. I en ny studie från Lunds universitet 

framgår det att syftet med säkerhetskoncept fallit i glömska 

samt att potentialen hos säkerhetskoncept är outnyttjad. Hur 

kan detta tillgodoses bättre i framtiden?

a-

Runt millenniumskiftet skedde ett par stora olyckor 

i Europeiska tunnlar där flera människor 

förolyckades. Till följd av det har säkerhetsarbetet 

i tunnlar trappats upp och nya lagar och regler kring 

hur säkerheten ska tillgodoses i tunnlar har tagits 

fram. Därmed genomförs omfattande riskanalyser 

för att säkerställa att säkerheten ligger på en 

tillräckligt hög nivå när en tunnel ska byggas. För 

att ta fram dessa analyser krävs involvering av en 

stor mängd människor, från olika företag och 

myndigheter. Då det är ett arbete som sträcker sig 

över lång tid är det viktigt att säkerhetsarbetet sker 

på ett systematiskt sätt med en välutvecklad metod. 

Den metod som används idag är att allt 

säkerhetsarbete sammanställs i ett gemensamt 

dokument som kallas för säkerhetskoncept. 

Inom ramarna för detta arbete har det blivit tydligt 

att det av många inom branschen upplevs som 

oklart vad ett säkerhetskoncept är, varför just 

säkerhetskoncept ska genomföras och vilket syfte 

det har, varpå många har svårt att motivera varför 

arbetet ska genomföras på just det sättet. Arbetet 

har således syftat till att förtydliga för branschen 

varför det uppkom och varför det är viktigt att 

genomföra. Det har också undersökts vad 

vetenskaplig litteratur pekar ut som centrala delar 

att beakta i ett säkerhetskoncept. 

Arbetet bygger dels på en litteraturstudie, dels på 

en intervjustudie som genomförts med 11 personer. 

Under intervjustudien har representanter från MSB, 

Länsstyrelsen, Trafikverket, Transportstyrelsen 

och konsulter från den privata sektorn blivit 

intervjuade. Intervjuerna har mynnat ut i en 

förklaring kring när säkerhetskoncept började 

användas i Sverige samt vad olika aktörer tycker är 

fördelar och nackdelar med metodiken. 

Resultatet från arbetet visar att säkerhetskoncept 

uppkom på två olika platser parallellt, vilket 

föranlett att olika personer har olika syn på vad ett 

säkerhetskoncept är, vad det fyller för nytta och 

funktion. Vidare så har även resultatet från både 

litteratur och intervjuer pekat mot att 

säkerhetskoncept har en outnyttjad potential. Den 

aktuella studien syftar därför till att belysa att det 

finns fördelar med säkerhetskoncept, men även 

brister. En fördel utgörs av att säkerhetskoncept är 

ett bra underlag för diskussion kring 

säkerhetsarbetet mellan olika parter. Däremot 

föreslås det att varje aktör förtydligar vad 

säkerhetskoncept innebär för dem, då det idag anses 

otydligt vilka risker som ska inkluderas och vilket 

lagrum som ska beaktas.  


