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Sammanfattning 
En snabb tillväxt av storstadsområden och ett ökande behov av att effektivisera 

markanvändning leder till att byggnation av tunnlar blir allt vanligare i Sverige. Ytterligare 

anledningar till att bygga mer under mark är att skydda kultur- och miljöområden som finns 

ovan mark. De senaste åren har antal tunnlar samt dess längd och komplexitet ökat, vilket ökar 

behovet av effektiva metoder för att hantera säkerheten.  

För att hantera säkerhetsfrågor kopplat till ett tunnelbygge utgör det praxis inom branschen att 

vid nybyggnation ta fram ett säkerhetskoncept som är ett samlande dokument för de 

riskanalyser som genomförs för projektet. Då motiv för genomförande av säkerhetskoncept 

kan upplevas som oklart samt då säkerhetskoncept genomförs på olika sätt, förväntas detta 

examensarbete bidra med en bakgrund till säkerhetskonceptet och därmed förhoppningsvis ett 

förtydligande av dess syfte. Vidare förväntas examensarbetet bidra med kunskap kring om 

säkerhetskoncept är någonting som skulle gynnas av att utvecklas utifrån dagens 

förutsättningar, med bredare riskbilder och mer komplex infrastruktur. 

För att ta reda på hur säkerhetskonceptet uppstod, vad syftet var och om det fyller samma 

funktion i dag, samt vad den vetenskapliga litteraturen säger om säkerhetskoncept inom olika 

branscher har två olika tillvägagångssätt använts, en litteraturstudie och en intervjustudie. En 

litteraturstudie i form av en så kallad scoping study har använts för att undersöka hur 

vetenskaplig litteratur anser att framtagandet av ett säkerhetskoncept ska genomföras, samt 

vilka för- och nackdelar användandet medför. Resultatet från litteraturstudien visade att det 

fanns fördelar i användandet i form av att samla säkerhetsdokumentation och redovisa det på 

ett övergripande sätt, vilket förenklar för inblandade aktörer. Inom den vetenskapliga 

litteraturen belyses även: 

• Det finns ett behov av gemensamt ramverk för arbetet med säkerhetskoncept 

• Dokumentation och motivering av säkerhetsåtgärder är viktigt 

• Framtagande av ett säkerhetskoncept i ett tidigt skede underlättar 

• Involverande av flera aktörer leder till ett mer heltäckande säkerhetskoncept 

• Utredande av begreppsförvirring är av vikt för att öka förståelsen mellan aktörer 

Intervjustudien som inkluderade olika aktörer inom tunnelbranschen har genomförts för att 

svara på frågeställningen kring uppkomst och om syftet uppfylls i dag. Resultatet från 

intervjustudien visade på att säkerhetskoncept uppkom på olika platser men under samma 

tidsperiod och fyllde då också olika syften. Vidare visade resultatet från intervjustudien att det 

finns brister med säkerhetskoncept, likt de som belysts inom litteraturen. En brist med 

säkerhetskonceptet i dag är den begreppsförvirring som råder kring vad det är för någonting 

och det finns även en förvirring kring vilka risker som ska innefattas samt vilka lagrum som 

ska beaktas. 

Slutsatsen blir att det finns en utvecklingspotential i form av förtydligande av motiveringar av 

åtgärder i dokumentationen. Till följd av olika syn på syfte, nytta och funktion hos ett 

säkerhetskoncept föreslås att inblandade aktörer förtydligar den egna kravbilden vid 

framtagande av ett säkerhetskoncept.  
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Summary 
A rapid growth of metropolitan areas and an increasing demand for effective land use has made 

the construction of tunnels more common. Additional reasons to exploit more underground is 

to protect cultural- and environmental values above ground. The number and length of tunnels 

have increased in recent years, which increases complexity and therefore calls for effective 

methods to manage tunnel safety.  

To deal with questions regarding tunnel safety when building a new tunnel, best practice is to 

develop a safety concept. Motives to implement safety concepts are sometimes perceived as 

unclear and consequently, safety cases are conducted in different ways. This thesis aims to 

examine how safety concept has evolved in a Swedish context and furthermore provide a 

clarification of its purpose. Additionally, the thesis intends to examine whether safety concept 

could benefit from developing from current conditions, with broader risks and more complex 

infrastructure.  

To examine where the safety concept emerged from, what the purpose was and if it still has the 

same function today, as well as what the scientific literature says about safety concept in 

different industries, two different methods have been applied. A literature study in the form of 

a scoping study has been conducted to examine how a safety concept should be developed and 

which pros and cons are relevant, according to the scientific literature. The results from the 

literature study indicates that the safety concept method has great benefits when assembling 

safety documentation and thus making it accessible and convenient to stakeholders. The 

literature points out the following: 

• There is a need for a common framework 

• Documentation and motive of safety measures are important 

• Development of the concept at an early stage helps 

• Involving more parties leads to a more comprehensive safety concept 

• Resolving confusion regarding the terminology is important to increase the mutual 

understanding between different parties 

The aim of the interview study was conducted to answer the thesis question about the origin 

and purpose of safety concept, and furthermore if the purpose consists today. The results 

indicate that the origin of safety concept can be derived from two different locations arising at 

the same period in time, and they had different purposes. Furthermore, the results displayed 

some issues regarding safety concept as it is being used today, just as in the literature. 

Additional issues exposed in the results of the interview study were the existing confusion 

regarding what risks should be taken into consideration, as well as the perplexity of which laws 

are to be complied with. 

The authors of this thesis therefore propose that a mutual standard should be developed to deal 

with the different perceptions available on the purpose of safety concept. A standardisation will 

likewise help with problems regarding insufficient documentation about safety measures, and 

to conclude what legislation that should be fulfilled by the safety concept. It is suggested a 

developed standard should be conducted general enough to be used in different areas of societal 

planning. Areas where it is not possible to use standard means of solutions, due to high level 

of complexity and a large amount of safety documentation.  



VI 

 

  



VII 

 

Förkortningar 

AML – Arbetsmiljölagen  

LoU – Lag om offentlig upphandling 

LSO – Lag om Skydd mot Olyckor 

MB – Miljöbalken  

MKB – Miljökonsekvensbeskrivning 

MSB – Myndigheten för samhällsskydd och beredskap 

PBL – Plan- och Bygglag 

RSA – Risk- och sårbarhetsanalys 

SRV – Statens Räddningsverk 

TDOK – Trafikverksdokument 

TSFS – Transportstyrelsens Författningssamling 

 

 

 



 

 

 

  



 

 

Innehållsförteckning 
1 Inledning ............................................................................................................................ 1 

1.1 Bakgrund till arbete med säkerhet i trafiktunnlar........................................................ 2 

1.2 Syfte, mål och frågeställningar.................................................................................... 3 

1.3 Avgränsningar ............................................................................................................. 3 

2 Teoretiskt ramverk ............................................................................................................. 5 

2.1 Risk och säkerhet ........................................................................................................ 5 

2.2 Riskhantering .............................................................................................................. 5 

3 Metod ................................................................................................................................. 7 

3.1 Litteraturstudie ............................................................................................................ 7 

 Identifiera relevant frågeställning för litteratursökningen ................................... 7 

 Identifiera relevant litteratur ................................................................................ 7 

 Inkluderings och exkluderingsregler .................................................................... 9 

 Kartläggning och urval av artiklar ..................................................................... 10 

 Analys av artiklar ............................................................................................... 11 

 Konsultation av aktörer inom branschen ........................................................... 12 

3.2 Intervjustudie ............................................................................................................. 12 

 Inför intervjuer ................................................................................................... 12 

 Genomförande av intervjuer .............................................................................. 14 

 Efterarbete av intervjuer .................................................................................... 14 

4 Infrastrukturplanering ...................................................................................................... 17 

4.1 Processen ................................................................................................................... 17 

 Att projektera en trafiktunnel ............................................................................. 17 

4.2 Rollfördelning bland inblandade aktörer................................................................... 19 

 Bakgrund om aktuella myndigheter ................................................................... 20 

4.3 Styrande och vägledande dokument .......................................................................... 21 

5 Resultat och analys av litteraturstudie ............................................................................. 25 

5.1 Begreppet säkerhetskoncept i grå litteraturen ........................................................... 25 

5.2 Safety Concept .......................................................................................................... 26 

 Bakgrund till Safety Concept ............................................................................. 27 

 Vad är ett Safety Concept? ................................................................................ 27 

 Framtagandet av ett Safety Concept .................................................................. 28 

 Lärdomar från framtagandet av Safety Concept ................................................ 31 

5.3 Safety Case ................................................................................................................ 31 

 Vad är ett Safety Case? ...................................................................................... 32 



 

 

 Lärdomar från framtagandet av Safety Case ..................................................... 32 

5.4 Sammanfattning av vetenskaplig litteraturstudie ...................................................... 33 

6 Resultat och analys av intervjustudien ............................................................................. 35 

6.1 Säkerhetskonceptets framväxt ................................................................................... 35 

 Begreppet föddes på olika platser parallellt ....................................................... 35 

 Tunnelbranschen och tidsandan i Sverige innan och runt millenniumskiftet .... 35 

 Säkerhetskoncept kopplat till miljöbalken ......................................................... 38 

 Erfarenheter från Öresundsförbindelsen ............................................................ 39 

6.2 Vad är ett säkerhetskoncept? ..................................................................................... 40 

 Befintligt innehåll .............................................................................................. 42 

 Efterfrågat innehåll ............................................................................................ 42 

 Risker som ska beaktas ...................................................................................... 43 

6.3 Begreppsanvändning ................................................................................................. 44 

 Säkerhetskoncept med tre ord ............................................................................ 45 

7 Diskussion ........................................................................................................................ 47 

7.1 Bakgrund ................................................................................................................... 47 

7.2 Fyller säkerhetskoncept sitt syfte i dag? ................................................................... 48 

7.3 Vilken lag hanterar vilken säkerhet? ......................................................................... 49 

7.4 Tar säkerhetskoncept verkligen ett helhetsgrepp om säkerheten? ............................ 49 

7.5 Är standardisering av säkerhetskoncept en lösning? ................................................. 50 

 Generellt förhållningssätt till säkerhetskoncept ................................................. 50 

 Klargörande av intern kravbild .......................................................................... 51 

7.6 Framgångsfaktorer .................................................................................................... 51 

7.7 Val av metod ............................................................................................................. 52 

 Val av intervjupersoner ...................................................................................... 53 

 Inflytande på intervjupersoner ........................................................................... 53 

8 Slutsats ............................................................................................................................. 55 

9 Framtida forskning ........................................................................................................... 57 

Bilaga A ................................................................................................................................... 63 

Bilaga B ................................................................................................................................... 66 

Bilaga C ................................................................................................................................... 68 

Bilaga D ................................................................................................................................... 69 



1 

 

1 Inledning 
En snabb tillväxt av storstadsområden och ett ökande behov av att effektivisera 

markanvändning leder till att tunnelbyggnation i Sverige blir alltmer vanligt. Ytterligare 

anledningar till att bygga mer under mark är att skydda kultur- och miljöområden som finns 

ovan mark. Av den anledningen byggs exempelvis 18 km av den totalt 21 km långa 

vägsträckningen i projektet Förbifart Stockholm under mark (Trafikverket, 2019). De senaste 

åren har antalet tunnlar samt dess längd och komplexitet ökat, vilket ökar behovet av effektiva 

metoder för att hantera säkerheten. 

Tunnelfrågor har länge utgjort underlag för diskussion gällande synsätt på vad som är en risk 

och hur stor risk som kan accepteras inom fysisk planering. Än i dag är frågan aktuell då 

samhället investerar stora summor i tunnelprojekt. Vid millennieskiftet inträffade tre stora 

tunnelolyckor ute i Europa (Haack, 1998). Olyckorna föranledde framtagandet av ett nytt EU-

direktiv (2004/54/EG) om minimikrav för säkerhet i tunnlar som ingår i det transeuropeiska 

vägnätet. Senare har även ett EU-direktiv (2008/57/EG) avseende säkerhet i järnvägstunnlar 

för järnvägssystemet i Europa tagits fram. Följaktligen har även Sveriges arbete med 

tunnelsäkerhet ökat. En viktig anledning till att arbetet med säkerhet i tunnlar får stort fokus i 

samhället beror på att en potentiell olycka snabbt kan eskalera och få större konsekvenser än 

om det inträffat utanför tunneln (Transportstyrelsen, 2020).  

För att hantera säkerhetsfrågor kopplat till en tunnel utgör det praxis inom branschen att ta fram 

ett så kallat säkerhetskoncept vid nybyggnation av tunnlar, vilket är ett samlande dokument för 

allt säkerhetsarbete som genomförs inom projektet. Alternativet att inte ta fram ett 

säkerhetskoncept innebär således att viktig information kan falla i glömska, då säkerhetsarbetet 

inte är lika lättöverskådligt. Innehållet i ett sådant koncept omfattas vanligen av mål med 

säkerheten, dimensionerande förutsättningar, koncept för både utrymning och insats i tunneln 

samt de tekniska skyddsåtgärder som krävs för att uppnå uppsatta säkerhetsmål. I Sverige 

kravställer Trafikverkets i sina interna riktlinjer att ett säkerhetskoncept ska tas fram vid 

byggnation av en tunnel. Inom ramarna för Trafikverkets interna riktlinjer finns ett stort fokus 

på de tekniska krav som ställs på olika delar av tunneln. Om det finns några ytterligare 

anledningar, och i så fall vilka, som kan föranleda arbetet med säkerhetskoncept är någonting 

som kommer att undersökas inom ramarna för detta examensarbete. Ytterligare frågor som 

kommer undersökas är: vad är ett säkerhetskoncept, hur uppkom det och vad ska det innehålla? 

Vidare kommer det även undersökas vad den vetenskapliga litteraturen säger om hur ett 

säkerhetskoncept ska genomföras samt hur de säkerhetskoncept som används i dag kan 

utvecklas i framtiden. 

Vår värld förändras ständigt, vilket innebär att myndigheter, arbetsmetodiker och processer 

behöver en kontinuerlig tillsyn för att kontrollera att de fortfarande uppfyller sitt syfte, form 

och funktion. Ämnet säkerhetskoncept vid tunnelbyggnation valdes då det kan användas för att 

exemplifiera och problematisera kring frågor kopplat till riskhantering i fysisk planering. Då 

motiv för genomförande av säkerhetskoncept kan upplevas som oklart samt då det genomförs 

på olika sätt, förväntas detta examensarbete bidra till en bakgrund till användandet av 

säkerhetskoncept och därmed förhoppningsvis ett förtydligande av dess syfte. Vidare förväntas 

examensarbetet bidra med kunskap kring om säkerhetskoncept är någonting som skulle gynnas 

av att utvecklas utifrån dagens förutsättningar, med bredare riskbilder och mer komplex 

infrastruktur. 
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1.1 Bakgrund till arbete med säkerhet i trafiktunnlar 

Följande historiska tillbakablick ämnar ge läsaren en bakgrund kring vilka händelser som 

föranlett arbetet med säkerhet i trafiktunnlar och således säkerhetskoncept. Med trafiktunnlar 

avses tunnlar för järnväg, väg, tunnelbana och spårväg. I Sverige anlades den första 

järnvägstunneln i början av 1900-talet och femtio år senare rullade Stockholms första 

tunnelbanelinje mellan Slussen och Hökarängen. Den första vägtunneln var 74 meter lång och 

invigdes på Orust år 1958. Sedan dess har både antalet trafiktunnlar och komplexiteten i dem 

ökat kraftigt.  

Under 1980-talet konstaterades runt om i Europa att risken att färdas i tunnlar ökade i takt med 

ökad trafikdensitet, snabbare hastigheter på järnväg, ökat antal tunnlar, längre tunnlar och en 

ökning av anlagda bränder och terrorism (Haack, 1998). Redan under 1970-talet påbörjades 

teoretiska studier på tunnelbränder vid Tekniska universitetet i Braunschweig (Haack, 1998). 

Inom EU initierades ett forskningsprojekt gällande brandskydd i trafiktunnlar via Eureka som 

genomförde 21 brandrelaterade tester under åren 1990–1992 och som sedan utvärderades 

(Haack, 1998), se Figur 1. 

I början av 90-talet påbörjades i Sverige tunnelbygget genom Hallandsåsen som skulle innebära 

förkortade restider längs Västkustbanan, se Figur 1. Stora ekonomiska satsningar och höga 

förväntningar från politikernas sida medförde att projektet tilläts fortlöpa trots miljöskandaler 

och förseningar då beslutsfattare var ekonomiskt bundna att fortsätta investera. Samtidigt 

skakas Europa om ordentligt, först med tunnelbranden i Mont Blanctunneln år 1999 och senare 

branden i Taurentunneln samma år. Strax därpå, år 2001, inträffade ytterligare en tragisk olycka 

i Sankt Gotthardstunneln. Olyckorna i alperna fick EU att kraftsamla och initiera flertalet 

forskningsprojekt inom tunnelsäkerhet och som år 2004 mynnade ut i EU-direktiv 

(2004/54/EC) om minimikrav för säkerhet i tunnlar som ingår i det transeuropeiska vägnätet. 

Vid tunnelbyggnation finns många lagstiftningar att ta hänsyn till, vilka beskrivs under avsnitt 

4.3. År 2007 inträffade en brand i en servicetunnel i Strängnästunneln vilket åter förde fokus 

på brandsäkerheten i tunnlar i Sverige, se Figur 1. 

 

 

Figur 1. Tidslinje över historiska händelser som påverkat framväxten av säkerhetskoncept. 
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1.2 Syfte, mål och frågeställningar 

Arbetet syftar till att undersöka säkerhetskonceptets uppkomst i Sverige samt vad användandet 

har tillfört. Vidare avser arbetet att undersöka vad den vetenskapliga litteraturen identifierar 

som fördelar och nackdelar i ett säkerhetskoncept. Ytterligare syftar arbetet till att försöka dra 

lärdomar från den vetenskapliga litteraturen till säkerhetskoncept som det används i Sverige i 

dag.  

Målet med arbetet är att göra en ansats till att förtydliga funktionen och eventuell nytta med ett 

säkerhetskoncept vid byggnation av tunnlar. Vidare är målet även att besvara varför 

säkerhetskoncept uppkom samt att undersöka vilken utvecklingspotential som finns av det 

säkerhetskoncept som används vid tunnelbyggnation i dag. 

För att uppnå syfte och mål med examensarbetet kommer följande frågeställningar besvaras: 

• Varför uppkom säkerhetskoncept och uppfylls det ursprungliga syftet i dag?  

- Vad har användandet av säkerhetskoncept tillfört? 

- Finns det några brister i användandet av säkerhetskoncept i dag? 

Frågeställningen ovan förväntas bidra till att undersöka säkerhetskonceptets ursprung och 

funktion. Som en del i målet ingår att utforska om säkerhetskoncept fyller sitt syfte eller 

om funktionen är utdaterad och behöver uppdateras för att fatta helhetsgrepp och ge tydligare 

riskbilder. 

• Vad säger den vetenskapliga litteraturen om säkerhetskoncept? 

- Vad bör ett säkerhetskoncept innehålla? 
- Vilka styrkor och svagheter poängteras? 

Frågeställningen ovan syftar till att undersöka vad den vetenskapliga litteraturen behandlar om 

säkerhetskoncept i trafiktunnlar, tekniska system eller andra branscher som använder 

säkerhetskoncept. Den syftar även till att beskriva vad ett säkerhetskoncept bör innehålla samt 

vilka styrkor och svagheter som identifierats tidigare kring säkerhetskoncept. 

• Hur skulle säkerhetskoncept kunna utvecklas utifrån identifierade 

framgångsfaktorer i litteraturen och de brister som identifierats vid användandet 

av säkerhetskoncept i praktiken? 

Frågeställningen ovan har för avsikt att knyta ihop kunskap från den vetenskapliga litteraturen 

och de svagheter som identifierats att användningen av säkerhetskoncept har.  

1.3 Avgränsningar 

Arbetet avgränsas till att studera hantering av risker kopplat till byggande av trafiktunnlar med 

hjälp av säkerhetskoncept. Arbetet kommer att hållas på en övergripande nivå med fokus på 

syfte och nytta eftersom arbetets omfattning skulle bli allt för stort om fokus hamnade på 

detaljer vid genomförandet av säkerhetskoncept. Vidare kommer arbetet främst fokusera på 

skedet från idé till färdigprojekterad tunnel. Arbetet avser inte att undersöka hur 

säkerhetskoncept förvaltas i ett driftskede eller hanteras i ett avvecklingsskede, då 

säkerhetskoncept som tas fram för trafiktunnlar byter skepnad och blir till 

säkerhetsdokumentation i ett drifts- och avvecklingsskede.  
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Arbetet utgår från att studera trafiktunnlar som är längre än 500 meter. Anledningen att 

begränsa studien till längre tunnlar grundar sig på att det ställs annorlunda krav i lagstiftningen 

på dessa tunnlar.  

Arbetet avgränsas bort från att titta på faktiska säkerhetskoncept eftersom det anses tillföra 

arbetet mer att intervjua personer med insyn i flera olika säkerhetskoncept. Detta eftersom 

antalet tunnlar längre än 500 meter i Sverige är få och därav är utbudet av tillgängliga 

säkerhetskoncept litet. Vidare är tillgängliga dokument framtaget vid olika skeden varpå de är 

svåra att jämföra med varandra. 
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2 Teoretiskt ramverk 
Utgångspunkten för arbetet har varit att begreppsliggöra och exemplifiera hur man jobbar med 

att fatta helhetsgrepp inom risk och riskhantering inom fysisk planering. Genom att härleda när 

säkerhetskoncept som fenomen och arbetssätt gjorde entré in i branschen finns potential att 

kunna klargöra hur synsätt och säkerhetstänk mognat fram. Nedan presenteras det teoretiska 

ramverk som föreligger arbetet.  

2.1 Risk och säkerhet 

Begreppen risk och säkerhet har många olika definitioner, och förhållningssättet till dessa 

begrepp varierar mellan olika branscher. Risk och säkerhet betraktas ofta som motsatser till 

varandra. Det har ifrågasatts av Aven (2008) om säkerhet kan anses vara samma sak som 

acceptabel risk. Till följd av olika syn på begreppen risk och säkerhet sker arbetet med 

riskhantering på olika sätt inom olika branscher. Ett av många sätt att se på risk är genom att 

sammanväga sannolikheten för en oönskad händelse tillsammans med konsekvensen, vilket 

kan göras både kvalitativt och kvantitativt. En annan definition av risk lyder enligt:  

“Risk is a situation or event where something of human value (including 

humans themselves) is at stake and where the outcome is uncertain.”  

- (Rosa, 1998, s. 28) 

Definitionen av Rosa (1998) presenterar istället risk som en händelse som kan inträffa och 

påverka någonting som människor värdesätter, där utfallet av händelsen är osäkert. Risk 

inkluderar således även osäkerheter, vilket kan innebära svårigheter vid riskhanteringen. 

Aktuellt arbete utgår från definitionen ovan då den inkluderar osäkerheter och vad människor 

värdesätter, varpå det ger en nyanserad och praktiskt användbar definition. Detta till följd av 

att synen tar hänsyn till att det är människor som ska befinna sig i anläggningen. För att hantera 

risker på ett effektivt och systematiskt sätt finns det ett behov av ett gemensamt språk för att 

beskriva risk (Hokstad & Steiro, 2006) samt en bra riskhanteringsmetod. 

2.2 Riskhantering 

Likt det stora urvalet på definitioner av risk och säkerhet finns även många metoder för att 

hantera risk. Processen att på ett systematiskt sätt hantera risk och säkerhet skiljer sig mellan 

olika branscher. Det allmänna ramverk som används för riskhanteringsprocessen bygger på 

standard SS-ISO 31000:2009 och illustreras i Figur 2. Som figuren visar är 

riskhanteringsprocessen en iterativ process, där det kontinuerligt sker kontroll och uppföljning. 

Arbetet inleds med att ansätta mål för säkerheten och göra avgränsningar för projektet, därefter 

görs riskinventering, riskanalys och riskvärdering. Detta görs under kommunikation och 

samråd med flera olika inblandade parter. 
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Figur 2. Beskrivning av riskhanteringsprocessen, anpassad efter en modell från standard SS-ISO 31000:2009.  

Vikten av en effektiv och välfungerande riskhantering ökar i takt med att utvecklingen går mot 

ett mer komplext samhälle, där det krävs en omfattande hantering för att undvika oönskade 

händelser (Rasmussen, 1997). Ett komplext system går inte att beskriva i sina beståndsdelar 

eftersom det innehåller för många beroenden och aktörer som interagerar (Heylighen, Cilliers, 

& Gershenson, 2007). Om risker i ett komplext system behandlas isolerat kommer de 

beroenden och interaktioner som finns mellan olika delar tappas bort. För att ta hänsyn till 

interaktioner krävs därför ett holistiskt synsätt (Heylighen, Cilliers, & Gershenson, 2007). 

Likaså bör ett helhetsgrepp tas över riskhanteringen i en tunnel, till följd av dess komplexitet.  

Ett vanligt problem vid riskhantering inom komplexa system är att betydelsen av olika risker 

förminskas, och att riskerna betraktas som enkla (van Asselt & Renn, 2011). En modell som 

vuxit fram ur behovet att hantera komplexa risker är risk governance, som bland annat lyfter 

vikten av att integrera många aktörer och att inte behandla risker isolerat. Van Asselt & Renn 

lyfter principer som behövs för ett välfungerande riskhanteringsarbete; kommunikation och 

inkludering, integration och reflektion. De tre principerna syftar till att få olika aktörer att förstå 

varandra och att alla ska få dela med sig av sin information och kunskap. Vidare är det även 

lätt att falla in i rutiner och börja behandla risker som enkla, varpå det är viktigt att undvika att 

genomföra riskanalyser rutinmässigt (van Asselt & Renn, 2011).  

Undersökning kring hur riskhantering sker i koppling till fysisk planering har tidigare 

genomförts av bland annat Johansson (2011), som problematiserar kring beslutsfattande och 

riskhantering i vägbyggnadsprocessen. En stor del av den problematik som finns i vägprojekt 

visade sig uppstå då det var många inblandade aktörer som har olika syn på vad som är viktigt 

i processen. Ytterligare en studie kring hur riskhantering sker i fysisk planering har genomförts 

för tunnlar av Gehandler (2020), där frågan lyfts kring om det är aktuellt att lägga så mycket 

resurser som det görs idag på säkerhet i tunnlar. Gehandler menar att tunnlar idag är några av 

de säkraste delarna i vägsystemet, vilket innebär att det bör ifrågasättas hur säkert som är säkert 

nog. 
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3 Metod 
Arbetet genomfördes i två delar, först utfördes en litteraturstudie som var utformad som en 

scoping study. Litteraturstudien användes för att kartlägga tillgänglig litteratur på området 

säkerhetskoncept och närliggande områden. Enligt Höst, Regnell & Runeson (2006) är en 

översiktlig studie över litteratur en viktig utgångspunkt för att få en bra överblick över vad som 

tidigare gjorts på området. Sökandet efter litteratur hade två primära syften. Det första syftet 

var att få en överblick över vad som tidigare skrivits på ämnet säkerhetskoncept. Det andra 

syftet var att få en överblick över hur funktionen säkerhetskoncept används inom andra 

discipliner. Då antalet sökträffar på vetenskapligt, referensgranskat material var begränsad 

utvidgades litteraturstudien med sökning av kompletterande information som återfinns i avsnitt 

5.1. 

Den andra delen bestod av en intervjustudie där information om tunnelbyggnation och 

säkerhetskoncept samlades in från yrkesverksamma inom branschen. Detta gjordes dels för att 

komplettera de luckor som kvarstod efter den genomförda litteraturstudien, dels för att samla 

in information om användandet av säkerhetskoncept i praktiken.  

3.1 Litteraturstudie 

Metodiken som använts för att samla in litteratur är scoping study. Metoden valdes med 

motiveringen att metodiken används för att kartlägga befintlig litteratur inom ett specifikt 

ämnes- eller forskningsområde eller att identifiera forskningsbehov (Daudt, van Mossel, & 

Scott, 2013). Arksey och O’Malley (2005) beskriver att metoden är lämplig för bred 

informationssökning och är ett sätt att kartlägga vilken forskning som finns inom området. I 

syfte att systematiskt beskriva befintlig litteratur tillämpades vidare den process som Arksey 

och O’Malley (2005) presenterar. Innehållet i de artiklar som lästes i sin helhet och som ansågs 

relevanta redovisas under resultat och analys av litteraturstudie, kapitel 5. 

En primär sökning gjordes på svenska med motiveringen att det är ett begrepp som används 

vid tunnelbyggnation i Sverige samt då det inte var uppenbart om det skulle gå att direkt 

översätta begreppet för att finna samma sak på engelska. 

 Identifiera relevant frågeställning för litteratursökningen 

Det ansågs mest önskvärt att finna litteratur främst kopplat till tunnlar eller andra komplexa 

system varpå frågeställningen i litteratursökningen utvecklades till att besvara:  

”Vad finns skrivet i den vetenskapliga litteraturen om säkerhetskoncept i trafiktunnlar, 

tekniska system eller andra branscher som använder säkerhetskoncept?” 

Frågeställningen valdes för att kunna ge vägledning till hur ett säkerhetskoncept skulle kunna 

utformas vid tunnelbyggnation med hjälp av lärdomar från både tunnelbyggande och från andra 

branscher. 

 Identifiera relevant litteratur  

Det rekommenderas enligt Arksey och O’Malley (2005) att använda sig av en bred sökstrategi. 

Vidare beskrivs hur sökprocessen snarare är iterativ än linjär och även Daudt, van Mosselt & 

Scott (2013) beskriver hur en flexibel och upprepande sökstrategi är nyckeln till en lyckad 

scoping study. Litteratursökningen inleddes med att välja ut ett antal primära sökord samt val 

av databas, likt arbetsmetodiken i en artikel av Beerens & Tehler (2016). 
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Val av databas  

LUBSearch valdes som primär sökmotor då denna innefattade många olika filter, så som filter 

för referensgranskning (eng. peer-review). LUBSearch har dessutom tillgång till andra 

databaser varpå artikelunderlaget är stort (EBSCO, u.d.) och sökmotorn är tvärvetenskaplig.  

Vid litteratursökningen gjordes skillnad på vetenskaplig litteratur och så kallad grå litteratur. 

Med grå litteratur avses sådan litteratur som utgörs av rapporter, riktlinjer och 

rekommendationer från myndigheter eller universitet som inte är vetenskapliga publikationer. 

Den grå litteraturen söktes via Google Scholar, MSB RIB samt FOI men även via hemsidor för 

myndigheter så som Trafikverket och Transportstyrelsen. Några av artiklarna som har använts 

i arbetet har hittats genom att studera referenslistan i lästa artiklar.  

Val av sökord   

Inledningsvis genomfördes sökningar på svenska, vilket valdes eftersom arbetets fokus är på 

säkerhetskoncept vid tunnelbyggnation i Sverige. För att besvara den första frågeställningen 

som berörde säkerhetskoncept gjordes en första sökning på ordet säkerhetskoncept vilket inte 

gav några sökträffar på vetenskapliga artiklar, varpå strategin istället blev att fokusera på 

kontexten som säkerhetskoncept tas fram i. Sökningen genomfördes med så kallad Booelsk 

sökteknik där de primära sökorden kombinerades med andra sökord för att få mer relevanta 

träffar. Vidare valdes sökorden tunnel respektive säkerhet och risk som nyckelsökord och dessa 

kombinerades med synonymer och relaterade ord för att skapa rätt sammanhang. I den iterativa 

processen undersöktes kombinationer av närliggande ord.  

Vidare utvidgades sökningen med att innefatta artiklar på engelska. Sökningen innefattade 

endast engelsk litteratur eftersom det ansågs överflödigt att göra en tvåspråkig sökning. 

Strategin för sökord på engelska följde samma mönster som den svenska sökningen och 

fokuserade på safety concept respektive safety case. För att koncentrera sökningen adderades 

sökord för att få en mer specifik träfflista. Exempel på sökord som lades till är community 

planning respektive tunnel. Redovisning av söktrådar och sökresultat återfinns i Bilaga A.  

Vidare sökningar har även gjorts via kartlagd litteratur genom att studera referenslistan i 

artiklar som identifierades som tillämpliga. Metoden att söka relevant litteratur genom redan 

identifierade artiklar kallas kedjesökning (eng. snowballing). Wohlin (2014) menar att metoden 

är framgångsrik vid informationssökning och att det kan vara ett bra komplement till sökningar 

via databaser. Figur 3 nedan visar ett flödesschema över hur urvalsprocessen av litteratur har 

genomförts. 
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Figur 3. Översikt av urvalsprocessen i litteraturstudien. 

 Inkluderings och exkluderingsregler 

Inledningsvis lästes titeln för att avgöra artikelns relevans. Då det var svårt att avgöra noterades 

även vilken journal som publicerat artikeln för att avgöra om journalen var inom ett relevant 

område. Av alla sökträffar ansågs 151 artiklar ha en titel med någon form av relevans. Vidare 

lästes abstrakt på de 151 utvalda artiklarna varpå 59 av dessa ansågs tillämpbara på ämnet och 

valdes ut för vidare analys. I nästa steg lästes inledning, sammanfattning och slutsats vilket 

resulterade i 19 artiklar som lästes i sin helhet och som sedan utgjorde analytiskt ramverk för 

arbetet. Urvalskriterier för frågeställningen presenteras i Tabell 1. 
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De inkluderande kriterierna utgör krav för innehåll i artiklar i syfte att fokusera 

litteraturunderlaget till frågeställningen. Exkluderande kriterier har legat till grund för att välja 

bort icke relevanta artiklar eller artiklar som ligger utanför rapportens avgränsning. 

Tabell 1. Inkluderings- och exkluderingsregler. 

Inkludera Exkludera 

Artiklar på engelska Artiklar som inte behandlar ett tekniskt 

område (medicin etc.) 

Artiklar om säkerhetskoncept  För smalt fokus (tekniska detaljer) 

Artiklar med fokus på tunnel, väg och 

järnväg 

 

Tekniskt fokus (kärnkraft, industri, 

systemvetenskap) 

 

 

 Kartläggning och urval av artiklar 

Totalt valdes 19 artiklar ut för att läsas i sin helhet. Artiklarna kategoriserades primärt efter om 

de hade en koppling till syn på risk och säkerhet, till exempel i form av en definition eller 

synsätt. Vidare delades de in efter begreppen safety concept eller safety case. Några artiklar 

berörde inget av begreppen men ansågs ändå relevanta, dessa fyra är listade nederst i kursivt i 

Tabell 2. I sista kolumnen i Tabell 2 redovisas det för om artikeln utgör en fallstudie, om den i 

direkt mening utvärderar implementeringen av säkerhetsarbetet. 
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Tabell 2. Utvalda artiklar indelade efter kategorier. 

 
Synsätt på:            
Risk & säkerhet 

Begreppsanvändning Säkerhetsarbete 
och 

riskhanterings-       
metoder 

Implementering 

 
Definitioner Safety 

Concept 
Safety 
Case 

Modell Presenterar 
fallstudie 

O'Connor et al. 

(2019) 

X 
  

X X 

Aven (2013) X 
    

Fehleisen et al. 

(2012) 

 
X 

 
X X 

Walter (2010)  X X 
 

X 
 

Haack (1998) X X 
 

X 
 

Fermaud et al. 

(1997) 

X X 
 

X X 

Beroggi (2000) 
 

X 
 

X 
 

Ahn et al. 

(2010) 

  
X X 

 

Kelly (2004) X 
 

X X 
 

Graydon (2017)  X 
 

X 
  

Yang et al. 

(2017) 

  
X X 

 

Kelly et al. 

(2001) 

  
X 

 
X 

Hokstad & 

Steiro (2004) 

 X   
 

OECD (2004)  X  X X X 

McDermid 

(1994) 

X  X X X 

Bloomfield et 

al. (2006) 

X  X   

Linling et al. 

(2011) 

  X X  

Lundin (2019) X X  X X 

Trotter, Salmon 

& Lenné (2014) 

 X  X  

 

 Analys av artiklar 

Utifrån sökstrategin med att primärt söka information kopplat till tunnlar och sedan i nästa 

skede komplettera med kunskap från andra branscher delades litteraturen in i två grupper vilket 

resulterade i 7 artiklar som berörde tunnlar och 12 artiklar med rötter i andra branscher. 

Bedömningen av vilken bransch eller sektor som en artikel hade sitt ursprung i bedömdes 

utifrån vilken journal den är publicerad. I Figur 4 presenteras från vilka områden identifierad 

relevant litteratur härstammar.  

https://ieeexplore.ieee.org/author/37681378000
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Figur 4. Diagrammet visar inom vilka sektorer utvalda artiklar härstammar. Artiklar i blå färgskala utgörs av artiklar med 

koppling till tunnlar. Artiklar i grön färgskala utgörs av artiklar inom andra branscher. 

Mängden litteratur som återfanns var oftare kopplat till andra områden än tunnlar och det går 

att utskilja sektorerna systemsäkerhet, mjukvaruutveckling och processäkerhet som mer 

omskrivna områden. Av de artiklar som lästes i sin helhet då de bedömdes relevanta utifrån 

abstrakt, sammanfattning och/eller slutsats hade 2 av 7 sitt huvudsakliga fokus på 

brandsäkerheten i tunneln, se Figur 4.  

Litteratur som identifierades var publicerad under åren 1997 till 2019. Avsaknad av äldre 

litteratur kan bero dels på att äldre artiklar inte blivit digitaliserade, dels kan det tolkas som att 

området fortfarande är under utveckling.  

 Konsultation av aktörer inom branschen 

I metodiken av Arksey och O’Malley (2005) presenteras ett förslag till ett sjätte steg i processen 

att genomföra en scoping study. Det sjätte steget utgör konsultation av personer som kan ge 

andra infallsvinklar än litteraturen. I detta examensarbete har en intervjustudie genomförts med 

aktörer som är yrkesverksamma inom tunnelbyggnation.  

3.2 Intervjustudie  

Då ingen heltäckande information om syfte med säkerhetskoncept eller förklaring av dess 

uppkomst kunde kartläggas med hjälp av litteratursökning har en stor del av arbetet fokuserat 

på att försöka skapa sammanhang och fylla informationsluckor med hjälp av intervjuer. 

Avsikten med intervjuerna var således att intervjua personer som varit eller är aktiva i arbetet 

med säkerhet kopplat till tunnlar, och då helst personer som arbetar med säkerhetskoncept, för 

att få reda på vad syftet med uppkomsten var, hur det används i dag samt om det finns någonting 

som behöver förbättras. 

 Inför intervjuer 

Innan intervjuerna påbörjades samlades information kring vilka aktörer som skulle vara 

intressanta att intervjua inom denna kontext. Det skedde med hjälp av att fråga sakkunnig på 

avdelningen för brandteknik vid LTH samt genom kontakter inom branschen. Med hjälp av 

den metodiken samlades några nyckelpersoner som arbetar med tunnelbyggnation in till 

Geoteknik
2 st

Brandsäkerhet
2 st

Järnväg
1 st

Underjordiska 
system

2 st

Safety sciene
2 st

Systemsäkerhet
4 st

Processäkerhet
2 st

Mjukvara (eng. 
software)

3 st

Kärnkraft
1 st

Utvalda artiklars härkomst
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intervjuerna. Ytterligare personer som intervjuades valdes med hjälp av så kallad kedjesökning, 

dvs. genom rekommendationer från tidigare intervjupersoner. För att belysa olika perspektiv 

intervjuades personer med olika bakgrund och med olika arbetsgivare, så som myndigheter och 

konsulter. Totalt 12 intervjuer genomfördes, varav två intervjuer var med två personer. Vilka 

som intervjuats inom ramarna för arbetet kan ses i Tabell 3. 

Tabell 3. Aktörer som deltagit vid intervjustudien. 

Respondenter  

och deras yrkesroll 

Medverkat vid 

framtagande av 

säkerhetskoncept 

Relation till säkerhetskoncept 

Brandingenjör på 

konsultföretag 1 

Ja Har lång erfarenhet av arbete med säkerhet 

i tunnlar. 

Brandingenjör på 

konsultföretag 2 

Ja Har lång erfarenhet av arbete med säkerhet 

i tunnlar.  

Riskhanteringsingenjör 

och planhandläggare  

på länsstyrelse 1 

Ja Kommer båda i kontakt med 

säkerhetskoncept via både plan- och 

planläggningsprocessen.  

 

Riskhanteringsingenjör 

och brand- och 

riskhanteringsingenjör  

på länsstyrelse 2 

Ja Kommer i kontakt med säkerhetskoncept 

via både plan- och 

planläggningsprocessen.  

Handläggare vid 

tidigare SRV, 

nuvarande MSB 

Nej Har arbetat på SRV och var involverad i 

regeringsuppdrag gällande tunnelsäkerhet. 

Har tidigare arbetat med 

tillåtlighetsprövning enligt miljöbalken. 

Arbetar inte med säkerhetskoncept i dag. 

Jurist vid tidigare SRV, 

nuvarande MSB 

Nej Har arbetat på SRV och var involverad i 

regeringsuppdrag gällande tunnelsäkerhet.  

Arbetar inte med säkerhetskoncept i dag. 

Brandingenjör vid 

räddningstjänst 1 

Ja Har erfarenhet från stora tunnelprojekt och 

har medverkat vid framtagandet av dess 

säkerhetskoncept. Har även erfarenheter 

från anläggningar som omfattas av 

SEVESO där man tar fram liknande 

dokumentation.  

Brand- och 

riskhanteringsingenjör 

vid räddningstjänst 2 

Ja Har erfarenhet från konsultverksamhet och 

arbete vid länsstyrelse, både vid 

framtagandet och vid granskning av 

säkerhetskoncept.  

Tunnelspecialist vid 

Trafikverket 

Ja Har tidigare arbetat på Transportstyrelsen 

med tunnelsäkerhet. Arbetar nu på 

Trafikverket som tunnelspecialist. 
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Tunnelspecialist vid 

tidigare Banverket, 

nuvarande Trafikverket. 

Ja Har arbetat vid tidigare Banverket med 

säkerhetsfrågor i järnvägstunnlar. Har 

varit med vid framtagande av föreskrifter 

och regelverk. Arbetar i dag på 

Trafikverket med säkerhet i tunnlar.  

Tunnelspecialist vid 

tidigare Vägverket 

Ja Har arbetat med personsäkerhet i 

vägtunnlar. Har varit med vid framtagande 

av föreskrifter och regelverk samt deltagit 

i internationella tunnelsäkerhetsprojekt. Är 

inte längre yrkesverksam.  

Utredare på 

Transportstyrelsen 

Nej Arbetar med att ta fram föreskrifter utifrån 

lag om säkerhet i vägtunnlar och även med 

godkännanden av vägtunnlar utifrån 

samma lagstiftning. 

 

En kvalitativ intervjuform valdes för att kunna kartlägga det aktuella kunskapsläget hos olika 

aktörer i branschen (Lantz, 1993). En semi-strukturerad intervjuguide togs fram, frågorna kan 

ses under Bilaga B. Intervjuguiden innefattade frågor med avsikten att fylla de kunskapsluckor 

som kvarstod efter litteratursökningen. Vidare syftade frågorna även till att belysa en eventuell 

underliggande problematik. Intervjun delades in i de fyra olika faser som presenteras av Höst, 

Regnell & Runeson (2006): Sammanhang, inledande frågor, huvudfrågor och sammanfattning. 

Sammanhanget innebar att den som höll i intervjun berättade syftet med intervjun samt genom 

att motivera varför respondenten var intressant för studien. De inledande frågorna behandlade 

respondentens bakgrund i form av yrkesroll, arbetsgivare och arbetsuppgifter. Huvudfrågorna 

strukturerades ur en logisk ordning för intervjupersonen och avslutades med positiva frågor i 

slutet av intervjun för att få ett lättsamt avslut. Slutligen avslutades intervjuerna med en kortare 

återkoppling av intervjuns innehåll och möjlighet för respondenten att göra tillägg om så 

önskades.  

 Genomförande av intervjuer 

Intervjuerna genomfördes primärt på distans via videosamtal, en intervju genomfördes via 

telefon och en intervju genomfördes på plats. Vanligtvis eftersträvas det att genomföra 

intervjuer på plats i så stor utsträckning som möjligt men till följd av den pandemi som pågått 

under arbetet har det inte varit möjligt. Före intervjuerna skickades information ut till 

respondenterna för att upplysa om vilka frågeställningar som var tänkta att behandlas under 

intervjun. Då intervjupersonerna hade olika kunskap lades fokus i intervjun på den del som 

intervjupersonen kände sig mest bekväm med. Intervjuerna var semistrukturerade, vilket 

innebär att intervjuerna var flexibla i utformningen och anpassades efter respondenten. Båda 

författarna medverkade vid samtliga intervjuer, där den ena var primär samtalsledare och den 

andra förde anteckningar och la till eventuella följdfrågor som dök upp. Intervjuerna spelades 

in och anteckningar fördes under intervjun som sedan användes under sammanfattningen för 

att kort återge vad intervjun handlat om. 

 Efterarbete av intervjuer  

Intervjuerna transkriberades och analyserades efter varje intervju. Bearbetning av resultatet 

genomfördes med hjälp av programvaran NVivo. För analys av intervjuerna skapades teman 
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då författarna identifierade intressanta svar som inte var direkta svar på frågor i intervjun och 

fylldes på allt eftersom liknande teman dök upp under intervjuerna. Flertalet gånger talade 

intervjupersoner fritt kring frågorna, varpå många intressanta aspekter kring säkerhetskoncept 

lyftes. De teman som konstruerades användes sedan för att strukturera analys och diskussion 

kring resultatet. Efter sammanställning av intervjuresultatet skickades detta ut till 

intervjupersonerna för att ge möjlighet till eventuella ändringar eller förtydliganden. 
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4 Infrastrukturplanering 
I detta kapitel kommer förfarandet från idéskede till driftsättning av en trafiktunnel att 

förklaras. Även rollfördelning, styrande och vägledande dokument samt bakgrund till arbete 

med säkerhet i trafiktunnlar kommer att behandlas.  

4.1 Processen  

I denna del beskrivs processen för hur en trafiktunnel planeras och projekteras. Notera att 

beskrivningen endast gäller de trafiktunnlar som anläggs av Trafikverket. Vidare bör det även 

noteras att andra aktörer, som exempelvis en kommun, kan anlägga en trafiktunnel men att 

dessa processer kan se annorlunda ut. Syftet med kapitlet är att beskriva förfarandet från idé 

till färdig tunnel.  

En tunnels livscykel kan enligt Trafikverket (2014) generellt delas in i planering, projektering, 

byggskede, drift och avveckling. Olika intressenter har olika roll och intresse i olika skeden, se 

avsnitt 4.2. De stadier som berör drift och avveckling av en trafiktunnel är viktiga men kommer 

inte få lika stort fokus då arbetet främst inriktar sig på att förtydliga säkerhetskonceptets 

kontext i ett projekteringsskede.  

I Sverige styrs utvecklingen av infrastruktur indirekt genom Regeringens transportpolitiska mål 

och framtidsambitioner. Regeringen delegerar mandat till Trafikverket genom ett 

regleringsbrev där myndigheten får i uppgift att förverkliga regeringens visioner. Uppgiften att 

utreda och utveckla leder ibland till ett behov av en trafiktunnel. Trafikverket kommunicerar 

då med kommunen och för att Trafikverket ska kunna gå vidare med processen krävs ett 

godkännande av kommunfullmäktige. Ett argument som kan användas för byggandet av en ny 

tunnel är att infrastruktur ofta får positiva effekter på kommunens näringsliv. Utöver 

godkännande av kommunfullmäktige i berörd kommun krävs ibland redovisning av en 

miljökonsekvensbeskrivning (MKB) och säkerhetskoncept enligt Trafikverkets interna 

riktlinjer, för att säkerställa platsens lämplighet innan byggandet kan påbörjas. Enligt 17 kap. 

3 § i miljöbalken förbehåller sig regeringen rätten att pröva tillåtligheten vid byggandet av en 

trafiktunnel till följd av dess omfattning. Regeringen beslutar om anläggningens tillåtlighet och 

många gånger medföljer villkor eller förutsättningar för vidare projektering. I syfte att 

tillgodose personsäkerheten i trafiktunnlar medföljer ofta krav som möjlighet till 

självutrymning samt restriktioner gällande trafik av farligt gods.  

 Att projektera en trafiktunnel 

Lag (1995:1649) om byggande av järnväg och Väglagen (1971:948) styr förfarandet då järnväg 

och vägar planläggs. Processen består i stort av fem olika steg: idéskede, förstudie, utredning, 

framtagande av vägplan och bygghandlingar. Då förfarandet är väldigt likt mellan byggandet 

av väg och järnväg kommer vägar att användas i avsnittet nedan för att förklara processen, 

Figur 5. 
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Figur 5. Illustration av olika stadier i planläggningsprocessen. Notera att säkerhetskonceptet ska redovisas vid 

tillåtlighetsprövningen. 

Idéskedet är ett informellt skede men där uppkommer tanken om att en ny väg behövs. Det 

första formella skedet är förstudien där tankarna kring att det behövs byggas en ny väg omsätts 

i handling. I förstudien anges i vilket område den tänkta vägen ska placeras samt om en 

vägutredning behöver genomföras. Ett samråd ska i detta skede utföras med berörda 

kommuner, länsstyrelser, allmänheten samt övriga intressenter. Under förstudien ska även 

länsstyrelsen, efter samrådet, ta ett beslut om huruvida vägen kommer medföra en betydande 

påverkan på miljön eller inte.  

Nästa steg är att genomföra en vägutredning med tillhörande MKB. Här presenteras de olika 

utformningsalternativen för utbyggnaden av vägsträckningen. I detta skede ska ett samråd 

genomföras angående utformningsalternativen och den framtagna 

miljökonsekvensbeskrivningen ska godkännas av Länsstyrelsen. I de fall en anläggning kan 

anses medföra en betydande miljöpåverkan kan regeringen enligt 17 kap. MB ställa krav om 

tillåtlighetsprövning. Om så är fallet prövas ett av alternativen från samrådet och då måste 

tillräcklig säkerhetsdokumentation vara bifogad till den MKB som tas fram, vilket kan vara i 

form av ett säkerhetskoncept. Tillåtligheten från regeringen kommer ofta tillsammans med 

olika typer av krav på utformningen av vägen. Exempelvis kan restriktioner på farligt gods vara 

ett krav som ställs gällande säkerheten.  

När regeringen godkänt tillåtligheten, i de fall det behövs, upprättas en vägplan för projektet. 

Detta gäller även om det finns en detaljplan enligt PBL. Vägplanen ska sedan ställas ut och 

granskas av länsstyrelsen, berörda kommuner samt övriga intressenter. Det är sedan upp till 

Trafikverket att fastställa vägplanen efter inkomna synpunkter. Vidare ska upprättad MKB 

godkännas av länsstyrelsen. Säkerheten är beaktad på ett övergripande plan i detta skede, då 

utformning samt dimensionering är färdig i stora drag. 

När vägplanen är godkänd ska bygghandlingar upprättas. Bygghandlingarna bygger vidare på 

vägplanen och anger mer i detalj hur tunneln ska utformas. Bygghandlingarna ligger sedan till 

grund för sökandet av bygglov och upphandlandet av entreprenader. Även i 

bygghandlingsskedet måste säkerhetsdokumentation tas fram, vilket kan utgöras av ett 

säkerhetskoncept. 

Bygglov enligt PBL behöver inte sökas för trafiktunnlar, däremot kan det finnas 

personsäkerhetsåtgärder som kräver bygglov. Exempel på sådana åtgärder kan vara 

räddningstunnlar. Utöver bygglov kan andra tillstånd och anmälan krävas vid byggnation av 

tunnlar. Exempelvis krävs det att byggnation av tunnlar i vatten ska inneha tillstånd och 

anmälas enligt miljöbalken (1998:808) 11 kap 1 och 9–9 b §§. Tillstånd för vattenverksamhet 
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söks hos Mark- och miljödomstolen och anmälan om vattenverksamhet lämnas till 

Länsstyrelsen.  

4.2 Rollfördelning bland inblandade aktörer 

I processen att planera, projektera, anlägga och driftsätta en tunnel har olika myndigheter olika 

roller till följd av olika ansvarsfördelningar. De olika aktörerna är mer eller mindre aktiva i 

olika skeden av en tunnels livscykel. Aktörerna är alltså verksamma i olika skeden av 

anläggningens livstid, följaktligen kan aktörernas ha olika perspektiv på säkerhetsfrågor. I 

Tabell 4 nedan redovisas de mandat eller roller för olika aktörer kopplat till tunnelbyggnation 

som behövs för detta arbete:  

Tabell 4. Olika aktörers roll i förhållande till trafiktunnlar och tunnelbyggnationsprocessen. 

 Aktör Mandat/Roll 

Boverket Föreskriftsrätt enl. PBL 

Kommun Deltar vid samråd 

Tillstyrker översiktsplan och detaljplan 

Länsstyrelsen Tillsynsmyndighet enl. MB 

Godkänner MKB 

Tillstyrker vägplan och järnvägsplan 

MSB Föreskriftsrätt för Farligt gods 

Regeringen Utfärdar regleringsbrev 

Kan ställa krav på villkor för tillåtlighet enl. 

MB 

Räddningstjänst Deltar vid samråd  

Trafikverket Tunnelhållare 

Föreskriftsrätt enl. Lag om byggande av 

järnvägar  

Förskriver tekniska och administrativa 

åtgärder vid tunnelbyggande 

Transportstyrelsen Tunnelmyndighet 

Godkänner och har tillsyn över tunnlar 

längre än 500 meter 

Föreskriftsrätt för säkerhet i tunnlar 

Följande utgör ett förtydligande av rollfördelningen: 

Boverket: Ger ut föreskrifter som styr byggnation av byggnader som tillhör tunneln. Tidigare 

har Boverket varit involverade vid byggnation av tunnlar då det diskuterats om anläggningen 

rent definitionsmässigt är bygglovspliktig, vilket avgör om det är planprocessen eller 

planläggningsprocessen som ska gälla. Se ytterligare förklaring i Bilaga C. 

Länsstyrelsen: Har flera olika uppgifter vid byggnation av en tunnel. En av uppgifterna är att 

godkänna MKB samt att fatta beslut kring om projektet kan antas medföra en betydande 

miljöpåverkan. Länsstyrelsen är också tillsynsmyndighet för kommuners planläggning enligt 

både MB och PBL, vilket innebär både en uppgift att tillstyrka väg och järnvägsplan samt 
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översiktsplan och detaljplan. Agerar även som samrådspart i planläggningsprocessen och 

tillhandahåller underlag längs processens gång. 

Trafikverket: Trafikverket har enligt Lag (1995:1649) om byggande av järnväg föreskriftsrätt 

för tillämpningen av den aktuella lagen. Föreskrifterna ska tas fram i samråd med 

Naturvårdsverket och meddelas till berörda myndigheter. Trafikverket har ofta rollen som 

tunnelhållare vilket innebär att det är ansvariga för tunneln, såväl under design-, konstruktions- 

som driftsfasen. I förstudie och utredningsskeden är det Trafikverket som upprättar, tar 

ställning eller förordar en viss säkerhetslösning. Trafikverket är den myndigheten som ansöker 

om tillåtlighet för sin anläggning. Trafikverket upprättar och fastställer väg/järnvägsplan. När 

väg/järnvägsplan sedan är upprättad, är det Trafikverket som fastställer den. De upphandlar 

flera olika entreprenörer och konsulter för de olika projektgrupper som driver säkerhetsfrågor 

i projekten.  

Transportstyrelsen: Tunnelmyndighet och har enligt lagen (2006:418) om säkerhet i 

vägtunnlar föreskriftsrätt för säkerhetskrav i en tunnel. Föreskrifterna ska tas fram i samråd 

med Trafikverket och Myndigheten för samhällsskydd och beredskap. 

Kommunen: Om det är en tunnel som anläggs av Trafikverket deltar kommunen vid samråd. 

Det är kommunen som tillstyrker översiktsplan och detaljplan vilket kan krävas som underlag 

för järnvägsplanen eller vägplanen. 

 Bakgrund om aktuella myndigheter 

Under den tid som säkerhet i tunnlar varit aktuellt har utformningen av myndigheter förändrats, 

se Figur 6. År 2009 slogs dåvarande Statens Räddningsverk (SRV) samman med 

Krisberedskapsmyndigheten och Styrelsen för psykologiskt försvar och bildade Myndigheten 

för samhällsskydd och beredskap (MSB). Året därefter gick Banverket och Vägverket samman 

och bildade två nya myndigheter, Trafikverket och Transportstyrelsen. Då EU:s tunneldirektiv 

kom år 2004 infördes krav på införandet av en tunnelmyndighet varpå respektive länsstyrelse 

blev ansvarig tunnelmyndighet i Sverige. Från år 2009 utgör Transportstyrelsen 

tunnelmyndighet i Sverige. 

 

Figur 6. Tidslinje över myndighetsreformer.  

Myndighetsreformerna har även inneburit förändringar i ansvarsfördelningar och 

uppdragsstyrning, vilket utvecklas under Tunnelbranschen och tidsandan i Sverige innan och 

runt millenniumskiftet, avsnitt 6.1.2. 
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4.3 Styrande och vägledande dokument 

Under denna rubrik presenteras vilka styrande och vägledande dokument som styr vid 

projektering av tunnlar kopplat till säkerhet. Syftet med avsnittet är att ge en bakgrund till vad 

som sedan styr projekteringsprocessen. Notera att detta är de dokument som författarna under 

arbetets gång blivit varse, vilket innebär att det kan finnas ytterligare lagstiftning och 

styrdokument som måste beaktas ur säkerhetssynpunkt vid tunnelbyggnation. Styrande lagar 

och dokument finns sammanfattade i Tabell 5.  

Tabell 5. Sammanställning av direktiv, lagar, förordningar, föreskrifter och allmänna råd som gäller för säkerhet i 

trafiktunnlar. 

Utgivare Dokument Avser 

Europeiska 

Unionen 

 

EU EU-direktiv 2004/54/EC om minimikrav för 

säkerhet i tunnlar som ingår i det 

transeuropeiska vägnätet med tillhörande 

förordningar  

Tunnlar i 

transeuropeiska1 

vägnät 

EU EU-direktiv (EU) 2016/798 om 

järnvägssäkerhet 

Transeuropeiska1 

järnvägar 

EU Teknisk specifikation för driftskompabilitet 

(TSD) avseende säkerhet i järnvägstunnlar i 

järnvägssystemet i Europa (2008/57/EG) 

 

Transeuropeiska 

järnvägssystemet 

Svenska staten 

 

Svensk 

författningssamling 

Arbetsmiljölagen (1977:1160) Arbetsmiljö under 

byggskede 

Svensk 

författningssamling 

Lagen om skydd mot olyckor (2003:778) Skydd mot olyckor 

Svensk 

författningssamling 

Miljöbalken (1998:808) Miljö och hälsa 

Svensk 

författningssamling 

Plan- och bygglagen (2010:900) med 

tillhörande förordningar 

Planprocessen 

Svensk 

författningssamling 

Lag (2006:263) om transport av farligt gods 

med tillhörande förordning 

Farligt gods 

Svensk 

författningssamling 

Järnvägslagen (2004:519) med tillhörande 

förordning 

Järnväg 

Svensk 

författningssamling 

Lag (1995:1649) om byggande av järnväg med 

tillhörande förordningar 

Järnväg 

Svensk 

författningssamling 

Lag om säkerhet vid tunnelbana och spårväg 

(1990:1157) med tillhörande förordningar 

Tunnelbana och 

spårväg 

Svensk 

författningssamling 

Väglagen (1971:948) med tillhörande 

förordningar 

Vägar 
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Svensk 

författningssamling 

Vägsäkerhetslag (2010:1362) med tillhörande 

förordningar 

Vägar 

Svensk 

författningssamling 

Lag om säkerhet i vägtunnlar (2006:418) med 

tillhörande förordningar 

Trafikanter i 

vägtunnlar som är 

längre än 500 

meter 

Myndigheter 

 

Trafikverket Krav och råd vid dimensionering och 

utformning i tunnelbyggande TDOK 

(2016:0231) respektive TDOK (2016:0232). 

Järnvägs- och 

vägtunnlar2 

Transportstyrelsen Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna 

råd om personsäkerhet i tunnlar och 

plattformsrum för tunnelbana och spårväg 

(TSFS 2017:119) 

Järnväg, 

tunnelbana och 

spårväg 

Transportstyrelsen Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna 

råd om vägsäkerhet (TSFS 2010:183) 

Vägar 

Transportstyrelsen Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna 

råd om säkerhet i vägtunnlar m.m. (TSFS 

2019:93) 

Vägtunnlar 

1 Transeuropeiska vägar eller järnvägar sammanlänkar de olika väg- och järnvägsnäten i EU’s 

medlemsländer. 
2  Då Trafikverket är tunnelhållare. 

Trafiktunnlar omfattas bland annat av Arbetsmiljölagen (1977:1160), Lag (2003:778) om 

skydd mot olyckor, LSO, Miljöbalken, MB (1998:808) samt Plan- och bygglag (2010:900), 

PBL. Arbetsmiljölagen (AML) beaktar specifikt arbetsmiljön i tunneln medan LSO behandlar 

ansvaret för riskhantering som vilar på tunnelns ägare. MB behandlar miljö- och 

hälsoaspekterna i och kring tunneln. Användandet av mark och vatten regleras i PBL genom 

regionplan, översiktsplan och detaljplan vilka ger förutsättning för utformandet av tunneln. 

PBL styr planprocessen och reglerar utformning av byggnadsverk.  

Som tidigare nämnt inträffade vid millenniumskiftet tre stora olyckor i Europa med allvarliga 

tunnelbränder som följd. Detta blev startskottet för satsningar inom europeiska 

forskningsprojekt med fokus på tunnelsäkerhet och som sedan mynnade ut i EU-direktiv 

2004/54/EC om minimikrav för säkerhet i tunnlar som ingår i det transeuropeiska vägnätet. 

EU-direktivet styr det transeuropeiska vägnätet men reglerna har även kommit att genomsyra 

svensk lagstiftning.  

Det krävs att en tunnelbyggnation uppfyller grundläggande krav om utformning och 

omfattning enligt PBL respektive MB med tillhörande förordningar. Vidare finns även 

specifika lagar till väg/järnväg som järnvägslagen (2004:519), lagen (1990:1157) om säkerhet 

vid tunnelbana och spårväg samt lagen (2006:418) om säkerhet i vägtunnlar som samtliga 

reglerar hur säkerheten ska utformas i tunnlarna. Till följd av EU-direktiv 2004/54/EC infördes 

i lag (2006:418) om säkerhet i vägtunnlar en lista med säkerhetskrav, krav om ansvarig 
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tunnelmyndighet för att utöva tillsyn, en driftansvarig tunnelhållare samt en 

säkerhetssamordnare.  

Utöver ovan nämnda lagar ställer Trafikverket respektive Transportstyrelsen mer detaljerade 

krav varpå järnvägstunnlar, vägtunnlar samt tunnelbanor och spårväg har kompletterande 

regelverk för respektive typ av tunnel. Vid dimensionering och utformning av järnvägstunnlar 

samt vägtunnlar hänvisar Trafikverket till krav vid tunnelbyggande (TDOK 2016:0231) samt 

råd vid tunnelbyggande (TDOK 2016:0232). För vägtunnlar finns även föreskrifter och 

allmänna råd om säkerhet i vägtunnlar (TSFS 2015:27) som ges ut av Transportstyrelsen. För 

tunnelbana och spårväg ges en liknande vägledning ut av Transportstyrelsen i form av 

föreskrifter och allmänna råd om personsäkerhet i tunnlar och plattformsrum för tunnelbana 

och spårväg (TSFS 2017:119).  
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5 Resultat och analys av litteraturstudie 
I detta kapitel presenteras de resultat som framkom vid sökningen av litteratur. Inledningsvis 

presenteras definitioner av säkerhetskoncept inom den grå litteraturen, dvs. hur myndigheter 

beskriver vad ett säkerhetskoncept är. Sedan presenteras resultaten från den vetenskapliga 

litteratursökningen. De primära sökorden som användes var safety concept och safety case och 

det är dessa två begrepp som kommer sammanfattas nedan. Safety concept används primärt 

inom tunnelbranschen och safety case används inom andra branscher, som exempelvis 

kärnkraftsindustrin. Huvuddragen från resultatet kommer sedan sammanfattas i en avslutande 

del.  

5.1 Begreppet säkerhetskoncept i grå litteraturen 

I följande kapitel redovisas för den grå litteratur som initialt definierade eller beskrev begreppet 

säkerhetskoncept och som än i dag åberopas. Från den grå litteraturen, som omfattas av 

information från handböcker och myndighetsinformation, har följande funnits på området 

säkerhetskoncept, se Tabell 6.  

Tabell 6. Urval av dokument från myndigheter som definierar eller beskriver säkerhetskoncept.  

Dokument Utgivare 

Krav Tunnelbyggande (TDOK 2016:0231) Trafikverket 

Regeringsuppdrag från 2005 Boverket, tillsammans med Banverket, 

Vägverket och SRV 

BVH 585.30 / TDOK 2015:0166 Banverket / Trafikverket 

Tunnel -99 Vägverket 

 

I dagsläget gäller Trafikverkets egen dokumentation Krav Tunnelbyggande (TDOK 

2016:0231) som anger säkerhetskrav vid tunnelbyggnation. I Krav Tunnelbyggande nämns 

säkerhetskoncept flertalet gånger, men det anges inte någon definition kring vad det är. 

Däremot nämns det flera gånger att ett säkerhetskoncept ska plockas fram vid projekteringen. 

Som en del i ett regeringsuppdrag om personsäkerhet i tunnlar redovisade Statens 

Räddningsverk, Banverket, Vägverket och Boverket (2005) sin gemensamma syn på 

begreppet: 

”Med säkerhetskoncept avses handling som visar vilka säkerhetsfrågor 

som måste beaktas i projektet och hur dessa ska hanteras.”  

I rapporten rekommenderas att inkludera mål för säkerheten i tunnel i säkerhetskonceptet samt 

ge förslag på behov av kvalitativa riskvärderingar. Rapporten kan anses utdaterad då 

lagstiftning och involverade myndigheter förändrats sedan den publicerades. 

Tidigare gällande regler från Trafikverket var TDOK 2015:0166, vilket egentligen inte är annat 

än ett namnbyte på handboken BVH 585.30, utgiven av Banverket för analys och värdering av 

personsäkerhet i järnvägstunnlar. Enligt handboken utgör säkerhetskoncept grunden för fortsatt 

projektering av tunnelns säkerhetsinstallationer, upprättande av insatskoncept, beskrivningar 

av tillhörande bygghandlingar (säkerhetstekniska installationer) och 

brandskyddsdokumentation. I handboken TDOK 2015:0166 definieras säkerhetskoncept som: 
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”En sammanställning av de tekniska och administrativa åtgärder som 

erfordras för att avsedd verksamhet skall kunna bedrivas med godtagbar 

säkerhet.”  

En liknande definition presenteras av Vägverket som nämner säkerhetskoncept första gången i 

handboken Tunnel 99: 

”En sammanställning av tekniska och administrativa åtgärder för att 

reducera sannolikheten för olyckor och/eller minska deras konsekvenser till 

en för objektet godtagbar nivå.” 

Banverket och Vägverkets definitioner är synnerligen lika vilket pekar på att de båda 

myndigheterna hade snarlik uppfattning av säkerhetskonceptets funktion. Banverkets och 

Vägverkets definitioner är mer snäva än den definition som presenteras av Boverket i 

regeringsuppdraget som genomfördes 2005. I Figur 7 illustreras de olika tidpunkter som ovan 

nämnda handlingar publicerades.  

 

Figur 7. Tidslinje över de första benämningarna av säkerhetskonceptet i myndighetsdokument.  

Figur 7 indikerar att Banverket med sin handbok BVH 585.3 var först med att benämna 

säkerhetskoncept i en publikation. Säkerhetskoncept används fortsättningsvis i uppdaterade 

versioner av handböcker men dessa redovisas ej då de inte anses fylla någon funktion för 

läsaren att dessa listas här. 

Utöver det som återges ovan har olika typer av dokument påträffats vilka pekar på att det 

funnits en diskussion om säkerhet i tunnlar mellan olika aktörer på olika nivåer, som 

exempelvis motion angående säkerhetsregler för bil- och järnvägstunnlar. Dessa valdes att inte 

inkludera, då de inte explicit hanterar säkerhetskoncept, men de har ändå bidragit på så sätt att 

det gett författarna till denna rapport en större förståelse för hur tidsandan var då. 

5.2 Safety Concept 

Ett ökat intresse för exploatering under jord driver utvecklingen av underjordiska anläggningar 

framåt och därmed även behovet av ett välutvecklat av safety concept som används för 

hantering av säkerhet i sådana anläggningar (Beroggi, 2000). Historiskt har brandrelaterade 

olyckor utgjort motiv för att höja säkerheten, troligen eftersom brand och explosion kan få både 

direkt och stor påverkan på människors liv och hälsa. Det är av författarna till denna rapports 

uppfattning att safety concept i mångt och mycket delar samma motiv och bakgrund som 

säkerhetskoncept – ett behov av att hantera personsäkerhet i tunnlar.  



27 

 

 Bakgrund till Safety Concept 

Det framkommer av litteraturstudien att safety concept är någonting som används i 

underjordiska anläggningar på olika platser i Europa. Grunden till safety concept lades till viss 

del av ett EU-finansierat forskningsprojekt vid namn ”EUREKA Project EU 449 FIRETUN” 

(Haack, 1998). Det var ett projekt som genomfördes till följd av ett växande behov av att 

hantera säkerhet i trafiktunnlar, då både antalet och längden på tunnlarna växte snabbt. 

Projektet hade bland annat som syfte att utreda möjligheter för att optimera säkerheten med 

avseende på både personsäkerhet och egendomsskydd, samt att utvärdera möjliga alternativ för 

räddnings- och släckinsatser i tunnlar. Det undersöktes hur olika brandrelaterade aspekter gav 

påverkan inne i tunneln, bland annat undersöktes utrymnings-, räddnings- och 

släckmöjligheter. Resultatet av arbetet publicerades år 1995 och låg sedan till grund för nya 

europeiska policys, fastställande av nya säkerhetskoncept och förebyggande säkerhetsarbete i 

trafiktunnlar. EUREKA-projektet pekade på att det fanns ett behov av att öka brandskyddet i 

europeiska trafiktunnlar. 

Det regelverk som finns i dag på internationell nivå för säkerhet av konstruktionen i 

trafiktunnlar är Eurocode, vilken utgör en gemensam grund för de europeiska länderna (Walter, 

2010). Strategier för säkerhet inom regelverket utgörs av undvikande av olyckor, minskande 

omfattning av skador, utrymningsvägar samt räddningsinsatser.  

I Nederländerna tillsattes en utredning år 1997 för att undersöka hur säkerheten i underjordiska 

anläggningar skulle tillgodoses och om det gick att ta fram en metod för att integrera olika faser 

och aktörer (Beroggi, 2000). Ett av resultaten blev att Nederländerna klassificerar 

underjordiska anläggningar i tre olika kategorier; publika, icke-publika och transport. En 

motsvarande klassificering finns inte i Sverige i dag. Till följd av utredningen utvecklades en 

metodik för framtagande av safety concept, vilken presenteras i avsnitt 5.2.3 nedan. Av den 

litteratur som återfanns ansågs denna artikel vara mest central och mest utvecklad inom 

området varpå den får mycket fokus i detta kapitel. 

Med bakgrund av det som framkommer i litteraturen verkar safety concept ha uppkommit från 

ett behov av att öka personsäkerheten i tunnlar, främst med ett fokus på brandsäkerhet. 

Forskning på området har därmed gjorts inom ramarna för EU-finansierade projekt kring 

tunnelsäkerhet, vidare konstateras det från den funna litteraturen att Nederländerna är 

framstående i tunnelsäkerhetsfrågor. 

 Vad är ett Safety Concept? 

Nedan presenteras vad olika författare beskriver att ett safety concept kan utgöra. En 

beskrivning av safety concept ges av Fermaud et al. (1997): 

“The safety concept […] governs and coordinates the safety planning 

within the different special fields and problem areas.”  

Det kan även beskrivas som ett viktigt dokument, som samlar det säkerhetsarbete som görs för 

en tunnel (Beroggi, 2000). Säkerhetsplanering för tunnlar kräver ett integrerande 

säkerhetsarbete där hänsyn tas till flera olika aktörer, dynamiken i de händelser som kan inträffa 

och riskerna som kan uppstå. Således kan ett safety concept ses som ett dokument som 

bestämmer och koordinerar säkerhetsarbetet kopplat till de frågor som finns för just den 

anläggningen. 



28 

 

 Framtagandet av ett Safety Concept  

Först presenteras en teoretisk modell över hur safety concept ska tas fram, sedan presenteras 

erfarenheter från fallstudier. Den teoretiska modellen kan utgöra inspiration till utveckling och 

erfarenheter från fallstudier kan utgöra lärdomar för det svenska säkerhetskonceptet. 

Teoretisk modell 

En modell presenteras av Beroggi (2000) som gäller vid användande av safety concept i 

underjordiska system, där arbetet delas in i förberedande arbete som sedan efterföljs av en 

modelleringsprocess. Det bör enligt Beroggi tas fram i samverkan med de intressenter som 

finns i projektet samt genom att inkludera intressenterna i framtagandet av säkerhetsmål, dvs. 

önskad nivå på säkerheten. Vidare är det även viktigt att modellen möjliggör koordinering 

mellan olika inblandade aktörer och olika faser i processen. Detta eftersom en tunnel har flera 

olika faser under sin livscykel: planering, byggnation, drift och avveckling. 

Metodiken som presenteras av Beroggi (2000) illustreras i Figur 8. Inledningsvis identifieras 

om det finns ett behov av att utveckla en strategisk säkerhetsplan eller ett safety concept för att 

hantera operativ verksamhet. En strategisk säkerhetsplan omfattar förebyggande arbete vilket 

kan tolkas vara en strategi för planering, byggande och utformning av anläggningens säkerhet. 

I en svensk kontext kan strategisk säkerhetsplan översättas till att vara det säkerhetskoncept 

som utgör underlag för framtagandet av en bygghandling i det aktuella projektet. 

Säkerhetskoncept gällande den operativa verksamheten beskriver hur säkerheten ska fungera i 

ett driftskede, vilket kan tolkas som en plan för hur oönskade händelser ska hanteras. I en 

svensk kontext skulle det kunna utgöras av det insatskoncept och utrymningskoncept som 

säkerhetskonceptet resulterar i. Antingen utvecklas ett säkerhetskoncept för att täcka in både 

strategisk säkerhet och operativ verksamhet eller bara för den ena, det viktiga är att projektet 

definierar vilken nivå säkerhetskonceptet avser hantera. Då nivån är fastställd definieras det i 

nästa steg i vilken miljö och kontext säkerhetskonceptet tas fram. Säkerhetskoncept kan sällan 

tas fram helt isolerat utan kräver samordning med andra säkerhetskoncept. Samordning med 

högre nivåer kan vara av karaktären nationella och internationella intressen. I Sverige kan det 

då finnas ett behov av att koordinera sitt säkerhetskoncept med befintlig risk- och 

sårbarhetsanalys (RSA) eller detaljplan för området. I detta skede bör även tillgängliga resurser 

och expertis identifieras. Det förberedande arbetet behöver vara färdigställt innan själva 

modelleringen kan inledas.  



29 

 

 

Figur 8. Processen att utveckla ett safety concept, förenklad och anpassad efter Beroggi (2000). 

Processen att framställa safety concept är iterativ och består av en strukturell fas, en formell fas 

och en beslutsfas. Där den strukturella fasen består av att grafiskt visa och identifiera viktiga 

delar för säkerheten och dess relationer. Med det menar Beroggi (2000) att det är viktigt att 

identifiera bland annat vilka som ska inkluderas i arbetet, vilka som är beslutsfattare, val av 

dimensionerande scenarion, skadetyper, säkerhetsmål, risker som ska inkluderas samt vilka 

ambitionsmål som finns. Nästa steg, det formella steget, innebär att beskriva hur utvärdering 

av de ingående delarna i ett safety concept ska genomföras. Vilken typ av riskanalys som ska 

användas och vilka tröskelvärden som ska finnas med väljs här. I beslutsfasen sker insamling 

av data, uppskattningar, beräkningar och riskbedömningar. Beroggi (2000) betonar att det är 

viktigt att inkludera olika aktörer i denna fas samt att de aktörer som fattar beslut bör väljas 

med medvetenhet, det kan till exempel innebära att aktörer som eventuellt kan försvåra 

processen inte exkluderas utan att det bör ses som positivt att deras perspektiv finns med i 

beslutsbilden.   

Vidare är det viktigt att ha i åtanke att modelleringsprocessen sker på olika plan. Både genom 

att på en övergripande nivå identifiera problem och delaktiga aktörer samt genom att på en 

annan nivå utföra beräkningar och samråd. Beroggi (2000) belyser att den som tar fram ett 

safety concept bör ha rollen att koordinera arbetet med de intressenter som finns i projektet, så 

som myndigheter, räddningstjänst och polis. För att lyckas med själva dokumentationen 

rekommenderar Beroggi (2000) en visuell metod att strukturera framtagandet av ett safety 

concept, se exempel i Figur 9. Med en visuell metod menas att presentera säkerhetsåtgärder 

med bilder, att grafiskt illustrera beroenden mellan olika åtgärder och till följd av vilka krav 

dessa ställs.  
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Figur 9. Till vänster illustreras modell för analys av beslut och till höger illustreras modell för analys av ett system. Figuren 

är ett exempel anpassad efter Beroggi (2000). 

Modellen ovan kan användas för att involvera beslutsfattare bättre i beslut kopplat till 

säkerheten då Beroggi (2000) menar att om det visuellt går att se vilka delar som innefattas och 

inte, blir det lättare att kommunicera mellan de berörda parterna. Den visuella modelleringen 

tillsammans med Beroggis (2000) generella beskrivning för framtagandet av ett safety concept 

utgör ett ramverk att förhålla sig till vid utvecklandet av safety concept. Nedan presenteras 

erfarenheter från olika fallstudier då safety concept tagits fram i verkliga tunnelprojekt. 

 

Fallstudier 

Under 90-talet byggdes flera tunnlar i och omkring alperna som en del i det europeiska 

nätverket för höghastighetståg, ett av dessa projekt var AlpTransit. Vid byggnationen av 

AlpTransit beskriver Fermaud et al. (1997) att det inledningsvis genomfördes studier för att 

undersöka genomförbarheten av projektet. För att projektet sedan skulle godkännas fanns olika 

punkter avseende säkerheten att behandla - projektet behövde uppvisa ett övergripande koncept 

och en konstruktion som möjliggör tillräcklig personsäkerhet samt en säker miljö. Likt i 

Sverige ställdes även krav på att intressenter ska bjudas in till samråd i detta skede. Vidare, i 

skedet med detaljerad planering och design krävdes bevis för hur en säker drift skulle uppnås. 

Sedan följde byggnation och test av operationella och organisatoriska säkerhetsåtgärder innan 

driftsättning. Tillvägagångssättet liknar således förfarandet vid tunnelbyggnation i Sverige där 

det först tas fram en MKB där det visas på att säkerheten kommer att kunna tillgodoses på ett 

tillfredställande sätt, sedan tas ett säkerhetskoncept fram för utformningen av tunneln och hur 

det ska ske säkert i ett driftskede. Slutligen beslutar Transportstyrelsen, som är 

tunnelmyndigheten i Sverige, kring om tunneln är tillräckligt säker för att driftsättas. 

I en fallstudie om Koralmtunneln beskrivs av Fehleisen & Lauffer-Neumann (2012) de delar 

som är viktiga att beakta i ett safety concept: brand i byggskedet, tekniskt brandskydd i form 

av säkerhetscenter för kommunikation, ventilation och brandlarm samt det organisatoriska 

brandskyddet som exempelvis kan utgöras av en beskrivning av det systematiska 
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brandskyddsarbetet i anläggningen. Vid designfasen menar Fehleisen & Lauffer-Neumann 

(2012) att möjlighet till självutrymning den viktigaste principen i räddningskonceptet, vilket 

det även är i Sverige. De menar även att utformningen av tunneln med hänsyn till externa 

räddningsinsatser (blåljusverksamhet) måste vara definierad redan tidigt i projekt. Anledningen 

är att val av utformning påverkar kostnaden för entreprenörer och konsulter. I aktuellt fall var 

det en brandskyddskonsult som tog fram konceptet och minimistandard för brandskydd och 

räddning under samordning av byggentreprenören och byggherren.   

 Lärdomar från framtagandet av Safety Concept 

Det finns flera lärdomar från litteraturen som kan användas för att utveckla säkerhetskoncept. 

Beroggi (2000) belyser att det är viktigt att tidigt hitta de grundläggande problem som måste 

lösas, samt hur säkerhetsmål och säkerhetsåtgärder relaterar till varandra och vilka som är de 

mest lämpliga säkerhetsåtgärderna för att uppfylla de mål som finns med säkerheten för att 

lyckas bra med framtagandet av ett safety concept.  

En problematik som finns vid framtagande av ett safety concept beskriver Fehleisen & Lauffer-

Neumann (2012) som svårigheten i att utökade säkerhetsåtgärder ibland överskuggar den 

kvarvarande risken. Med kvarvarande risk avses de risker som inte hanteras eller täcks in av 

tillämpade säkerhetshöjande åtgärder. Fehleisen & Laufer-Neumann menar att den 

kvarvarande risken bör behandlas separat, men det genomförs sällan på grund av svårigheterna 

med att definiera och argumentera kring dessa kvarvarande risker.   

Utmaningen vid framtagande av ett safety concept ligger i att skapa medvetenhet bland alla 

inblandade aktörer så att det är tydligt vem som har vilket ansvar samt att klargöra viktiga 

detaljer längs med processens gång (Fehleisen & Lauffer-Neumann, 2012). Säkerheten ska 

alltid vara ett gemensamt mål vilket kräver att det finns ett samarbete hos beställare, 

entreprenörer och blåljusverksamheter. 

5.3 Safety Case  

I litteratursökningen påträffades utöver safety concept information om safety case, vilket är ett 

verktyg som används vid riskhantering inom flertalet olika branscher där säkerheten är kritisk, 

bland annat inom kärnkraft och mjukvaruutveckling. Safety case har en liknande om än något 

annorlunda bakgrund, med sitt ursprung i industrin och med en längre historia är 

arbetsmetodiken för safety case mer etablerad och den vetenskapliga litteraturen mer 

välutvecklad. Syftet med att inkludera även safety case i litteratursökningen var därmed att dra 

lärdomar ifrån andra branscher. Nedan följer en beskrivning av vad ett safety case kan 

definieras som, samt vilka ingående delar som olika författare poängterar är viktigt att 

inkludera. Huvuddragen från safety concept och safety case kommer att användas till det 

analytiska ramverket som presenteras i slutet av kapitlet. 
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 Vad är ett Safety Case? 

Ett safety case kan definieras enligt följande:  

“A safety case should communicate a clear, comprehensive and defensible 

argument that a system is acceptably safe to operate in a particular 

context”.  

- Kelly (2004) 

I ovan definition menar Kelly (2004) att det finns fem viktiga grundkomponenter, nämligen: 

argument, tydlighet, system, acceptans och kontext. Ett safety case bygger på att det finns 

argument som visar på varför någonting är tillräckligt säkert. Tydlighet är av vikt då meningen 

med ett safety case är att kommunicera säkerhet till olika intressenter, som exempelvis 

beslutsfattare. För att kunna göra det på ett bra och effektivt sätt är tydlighet nödvändigt. Vidare 

är det viktigt med att definiera vad systemet avser samt att ett safety case ser till så att det finns 

tillräckligt med argument för att beskriva att säkerheten befinner sig på en acceptabel nivå. 

Slutligen pekar Kelly (2004) på vikten av att kontexten tydligt definieras, då det är en 

förutsättning för att kunna argumentera för att det är tillräckligt säkert just i det fallet. Detta 

styrks även av OECD (2004), Ahn, Kim & Oh (2010) som också belyser att det viktiga i ett 

safety case är tydliga krav för anläggningen, bevis för säkerhetspåståenden och 

säkerhetsargument. OECD (2004) lyfter även att ett safety case bör ha transparens. 

Inom sektorn för kärnkraftsavfall har säkerhetskonceptet en roll vid varje steg som kräver 

beslutsfattande, där fungerar säkerhetskoncept som en plattform och utgör underlag för dialog 

mellan inblandade aktörer (OECD, 2004). Ett safety case kan enligt Kelly (2004) vara olika 

saker, antingen ett logiskt koncept eller en fysisk produkt. Det logiska konceptet av ett safety 

case innebär att om det finns ett sådant, är anläggningen tillräckligt säker och då utgör den 

fysiska produkten ett bevis på det (Kelly T. , 2004). Safety case kan också ses som ett 

sammanfattande dokument där många olika typer av säkerhetsdokumentation sammanställs. 

Vidare så listar även Graydon (2017) några olika synsätt som finns av safety case. Det kan vara 

en produkt av riskbedömning, ett dokument kring ett systems säkerhet, ett sätt att bevisa 

tillförlitligheten i systemets säkerhet eller ett sätt att förespråka säkerhetstänk. Vad som är 

värdeskapande i framtagandet av ett safety case är olika beroende på vilket av synsätten som 

finns hos en aktör som är delaktig i processen. Fokus kan ligga både på riskbedömningen, hur 

väl det som står i dokumentet är kommunicerat, vilka argument som används för säkerheten 

eller hur väl arbetsmetodiken lockat fram säkerhetstänk i ett tidigt skede (Graydon, 2017).  

 Lärdomar från framtagandet av Safety Case 

En lärdom från framtagandet av ett safety case är att beakta systemets livslängd redan vid 

framtagandet (Kelly & McDermid, 2001). Systemuppdateringar är i stort sett ofrånkomliga 

under driftsfasen och förändringar påverkar systemets safety case. I vilken utsträckning det 

sker kan vara svårt att förutspå, varpå det är viktigt att se till att säkerhetsargumenten 

fortfarande är giltiga under hela driftskedet. Det finns enligt Kelly & McDermid (2001) ett 

växande behov av att veta vilka säkerhetslösningar som valts redan i ett tidigt skede, för att 

förvaltningen sedan ska kunna fungera effektivt. Det lyfts av författarna att i brittiska 

standarder finns det krav på att revideringar ska ske under anläggningens livslängd på ett 

adekvat och nödvändigt sätt, men att det finns en bristande vägledning i hur detta ska 

genomföras.  
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En förutsättning för att ett safety case ska tas fram på ett så effektivt sätt som möjligt är att det 

tas fram i ett tidigt skede och sedan utvecklas i takt med att projekteringen blir mer detaljerad 

menar Kelly (2004). Det preliminära safety case som tas fram är en förutsättning för att i ett 

tidigt skede belysa de säkerhetsåtgärderna som ska göras och därmed minska eventuella 

följdkostnader som kan uppstå om det upptäcks saker senare som måste åtgärdas. 

En av svårigheterna som finns kopplat till att effektivt kunna förvalta ett befintligt safety case 

beror på den stora mängd dokumentation som finns kring säkerheten i ett system. McDermid 

(1994) refererar till att många verkliga safety case är flera tusen sidor långa och att den stora 

volymen ihop med komplexiteten gör det svårt att hantera. Därav är det viktigt att tydligt 

dokumentera och strukturera ett safety case på ett bra sätt då små motsägelser lätt försvinner i 

den stora mängden. Kelly & McDermid (2001) menar att hur väl ett safety case förvaltas beror 

i stor utsträckning på hur väl den som förvaltar anläggningen förstår vad som har genomförts. 

Svårigheter i att förstå vad som genomförts kan bero på både den mängd och kvalité som 

dokumentation kring säkerhetsåtgärder håller, det är viktigt att det är tillräckligt bra och 

utförligt beskrivet för att det ska förstås av aktörer i senare skeden. Vidare belyses det även av 

Kelly & McDermid (2001) att det är viktigt att tydligt definiera hur olika säkerhetsåtgärder är 

beroende av varandra, då det i ett komplext system kan räcka med en liten förändring för att få 

en stor påverkan på systemets funktion. Om information om antaganden och kontext som berör 

säkerhetskraven inte dokumenteras krävs det mycket detektivarbete för att förstå vilken 

inverkan en förändring kan ha. Kelly (2004) föreslår användning av en visuell metodik för att 

grafiskt kunna strukturera säkerhetsåtgärder och beroenden mellan dem. En brist som 

presenteras av Kelly är att betydelsen av ett safety case ofta underskattas och att det är många 

analyser som presenteras, men att de sällan relateras tillbaka till målet med att vara säkert. 

5.4 Sammanfattning av vetenskaplig litteraturstudie  

Resultatet från litteraturstudien mynnar ut i några huvudpunkter som belyses av olika författare 

som viktiga att ta hänsyn till vid framtagande av safety case eller safety concept. Dessa fem 

huvudpunkter kommer användas för analys av intervjuerna som genomförts inom ramarna för 

detta examensarbete och för att diskutera eventuella förbättringsförslag som finns kopplat till 

säkerhetskoncept vid tunnelbyggnation i Sverige i dag.  

Utifrån litteraturstudien är uppfattningen hos författarna till denna rapport att ett 

säkerhetskoncept kan vara flera olika saker, men att det kanske främst fungerar som en 

plattform för att kommunicera säkerhet och det behov som finns av vidare utredning av 

säkerheten i tunneln. För att underlätta framtagandet av ett säkerhetskoncept och 

kommunikationen genom säkerhetskonceptet, har fem huvudpunkter identifierats i den 

vetenskapliga litteraturen: 

1. Behov av gemensamt ramverk/arbetsmetodik: För att underlätta för olika aktörer i 

processen kan det underlätta med ett gemensamt ramverk, detta för att underlätta 

förståelse över vad säkerhetskonceptet syftar till att behandla. Vidare är det även många 

olika aktörer med i flera olika skeden i processen, ett gemensamt ramverk kan 

underlätta processen. 

2. Dokumentation och motivering av säkerhetsåtgärder: Det presenteras av flera 

författare att det är av stor vikt att det lätt går att utläsa varför olika säkerhetslösningar 

har valts för anläggningen. Vidare pekar även både Kelly (2004) och Beroggi (2000) 

på att det är bra med visuella metoder för att lättare ska se hur olika delar hänger ihop. 
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Det bör även inkluderas och läggas stor tid och vikt vid att förklara inom vilken kontext 

olika säkerhetsåtgärder är giltiga, samt vad de har för syfte och vad de ska uppfylla. 

Vidare är det även viktigt att belysa de beroenden som finns mellan olika delar i 

anläggningen. 

3. Framtagande i ett tidigt skede: I litteraturen lyfts det fram att det är en stor fördel att 

påbörja arbetet med ett säkerhetskoncept i ett tidigt skede. Detta är bra både för att tidigt 

kunna involvera och få in säkerhetsaspekter i arbetet. Vid ett tidigt framtagande 

reduceras ofta kostnader för projektet i senare skeden, då oväntade delar inte uppstår 

lika lätt om säkerhetsfrågor redan är beaktade i ett tidigt skede. Vidare är det även 

viktigt att ta hänsyn redan i ett tidigt skede för tunnelns livslängd, för att reducera 

kostnader i ett förvaltningsskede.  

4. Involverande av många aktörer: Deltagande av flertalet olika aktörer som kommer 

verka i olika skeden är en nyckel för att få med säkerhetsaspekter från olika skeden.  

5. Utredande av begreppsförvirring: Det framkommer av litteraturen att det går att se 

på säkerhetskoncept på olika sätt, vad det är för någonting samt vad det syftar till att 

uppfylla. Vid olika syn på vad ett säkerhetskoncept är kan det bli svårt för olika aktörer 

att samarbeta kring de frågor som behövs beaktas. 
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6 Resultat och analys av intervjustudien 
Från intervjuerna extraherades delar som identifierades som relevanta för att besvara 

frågeställningarna kopplat till arbetet. Teman som utarbetades i analysen av resultatet redovisas 

i Bilaga D. Det sammanfattade resultatet av intervjustudien redovisas här nedan.  

6.1 Säkerhetskonceptets framväxt  

Ur intervjuerna framkom att olika aktörer har olika uppfattning om varifrån både 

säkerhetskonceptet och behovet av det uppkom. Ingen av respondenterna kände till ifall 

säkerhetskoncept har en vetenskaplig förankring. En av konsulterna menade att 

säkerhetskoncept i så fall skulle härstamma från området systemsäkerhet, medan en respondent 

från räddningstjänsten menade att säkerhetskoncept använts länge inom särskilda 

riskanläggningar som exempelvis kemiska industrier. Det fanns oenigheter kring om 

säkerhetskoncept härstammade från järnvägsbranschen eller från vägbranschen. Några 

respondenter saknade helt eller delvis uppfattning om hur säkerhetskoncept uppkom. Vissa av 

respondenterna var med i början av säkerhetskonceptets framväxt medan andra har varit med 

kortare perioder. Beskrivningen i avsnitt 6.1.1 samt 6.1.2 nedan baseras på information som 

främst delgivits av respondenter som arbetade med tunnelsäkerhet under 90-talet. Andra 

uppfattningar om säkerhetskonceptets uppkomst kan finnas, men den analys som gjorts av 

författarna pekar på att följande utgör grundprinciperna.  

 Begreppet föddes på olika platser parallellt 

Olika bilder förmedlas av när begreppet användes för första gången, gemensamt för dem båda 

är att det skedde under 90-talet. En bild är att det uppkom som ett krav enligt 

tillåtlighetsprövning från regeringen, till följd av att säkerhetsnivån vid byggnation av tunnlar 

ansågs vara bristfällig enligt bland annat Statens Räddningsverk, SRV. En annan bild är att 

begreppet uppkom vid byggnationen av Öresundsförbindelsen, där det uppkom till följd av 

behovet att ta ett helhetsgrepp över säkerhetskrav från två olika länder. En respondent från 

räddningstjänsten menade att säkerhetskoncept härstammar från byggandet av Stora Bält i 

Danmark, varifrån arbetssättet sedan användes vid bygget av Öresundsförbindelsen. Efter det 

har arbetssättet med säkerhetskoncept etablerat sig i Sverige. Denna bild intygas och förstärks 

av en konsult och en respondent som tidigare arbetat vid Vägverket.  

 Tunnelbranschen och tidsandan i Sverige innan och runt millenniumskiftet 

För att skapa en förståelse kring säkerhetskonceptets framväxt i Sverige krävs en förklaring av 

det klimat och den tidsandan som rådde från slutet av 80-talet och framåt. Förklaringen nedan 

följer den kronologiska ordningen enligt Figur 10. Främst presenteras problem kopplat till 

brister i lagstiftningen i form av veto-rätt, styrning och regler. Det är möjligt att det finns andra 

uppfattningar än den bild som presenteras nedan eftersom författarnas skildring bygger på en 

kombination av samtliga intervjupersoners berättelser. 
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Figur 10. Tidslinje över säkerhetskonceptets framväxt. 

Långdragna processer  

En respondent som varit yrkesverksam vid Banverket förklarade att kommunerna fick mycket 

att säga till om i den lagstadgade samrådsprocessen i samband med den Plan- och bygglag som 

infördes 1987, vilket fick stora konsekvenser för stora infrastrukturprojekt. Då kunde 

räddningstjänsten i den aktuella kommunen exempelvis välja att inte godkänna järnvägsplanen 

om inte Banverket gick med på räddningstjänstens villkor och krav. Långdragna processer 

innebar stora kostnader för projekten och eftersom kravbilden var inkonsekvent mellan olika 

kommuner blev detta mycket frustrerande för byggherrarna, som på den tiden ofta var 

Banverket och Vägverket. Diskussioner som uppstod kan härledas till kostnadsaspekten för 

säkerhetshöjande åtgärder. Då Banverket och Vägverket var de myndigheter som fick stå för 

de tillkommande kostnaderna för säkerhetshöjande åtgärder var det också de som drev frågan 

om effektivisering av processen och resursanvändning. Problematiken som uppstod ledde så 

småningom till en förståelse hos myndigheterna av att planläggningsprocessen var i behov av 

förändring.  

Olika tunnelkompetens inom myndigheterna 

Enligt de respondenter som tidigare arbetat vid Banverket respektive Vägverket skiljde sig 

respektive myndighets relation till risk och säkerhet i trafiktunnlar. Banverket hade en längre 

historia av att arbeta med tunnlar medan Vägverket i början av 90-talet inte arbetade direkt med 

tunnelbyggnation. Då en vägtunnel skulle byggas använde sig Vägverket av kompetens hos 

kollegor som byggde broar och anlitade konsulter ifall en tunnel skulle byggas. Detta var i linje 

med Lagen (1992:1528) om offentlig upphandling (LoU), då det vid denna tidpunkt ansågs 

mer kostnadseffektivt att anlita entreprenörer jämfört med att myndigheten själv skulle inneha 

den typen av specialistkompetens, eftersom den krävdes så sällan. Det framkom att konsulterna 
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då fick stort ansvar gällande säkerheten och beslut kopplat till dessa frågor. Ansvaret för 

säkerheten lades således på konsulter eftersom regler och styrning saknades. Det fanns ingen 

samlad bild av vad tunnelsäkerhet innebar, vilket kan förklaras med att det varje gång 

upphandlades någon utomstående för att projektera säkerheten i projekten. Under denna tid 

gick flera lagar mot att vara mer målstyrda snarare än regelstyrda. Dessa tankar och visioner 

om att ha kvantitativa säkerhetsmål fanns inom Banverket.  

Avsaknad av regler 

Regelmässigt tog Vägverket vid denna tidpunkt inspiration från internationella dokument då 

en vägtunnel skulle byggas. Respondenten från Vägverket förklarar att då Vägverket blickade 

framåt och försökte planera för framtiden såg de en ökande trend av trafikleder i städer, och att 

dessa i större utsträckning skulle behöva placeras under mark. Samtidigt noterades av 

myndighetens ledning att de hade undermålig styrning och saknade tillräckligt omfattande 

regler för tunnlar. Respondenten som arbetat på Vägverket återgav följande: 

"Vi ville hitta ett dokument eller någon kravspecifikation. För vi var ganska 

säkra på att så länge det inte var strikt dokumenterat så blir det bara surr 

och då blir det oenighet om det. … Så att det var ju nog mest tänkt för 

planering och projekteringsprocessen och att det skulle kunna underlätta 

samsynen med externa parter."  

Enligt respondenten indikeras det således att det vid den tidpunkten fanns ett syfte i att 

implementera säkerhetskoncept för att garantera att säkerheten i tunnlar skulle kunna 

tillgodoses genom dokumentation. Behovet av dokumentation kring de krav som ställs dök upp 

flertalet gånger under intervjuerna och är också någonting som belyses även i litteraturstudien. 

Eftersom det under denna tid inte fanns några tydliga regler för vad som gällde för tunnlar 

uppstod en stor diskussion mellan berörda myndigheter kring vem som hade vilket ansvar och 

vad som var en rimlig risknivå. Respondenter beskrev att Boverket ansåg sig vara delaktiga då 

en tunnel utgör ett byggnadsverk, Vägverket och Banverket hade intresse i vägen respektive 

järnvägen som skulle trafikera tunneln och SRV hade intresse i att möjliggöra 

räddningsinsatser. Diskussionerna om risk- och säkerhetsnivåer innebar svårigheter och 

utdragna processer, vilket ledde till stora kostnader för främst Banverket att driva sina projekt 

framåt. Utifrån detta kan det konstateras att oenigheter mellan myndigheterna grundar sig i 

juridiska oklarheter, vem som bar ansvaret, men även i värdering av risk där det kan tolkas som 

att Banverket hade ett mer tekniskt fokus och kvantitativt synsätt medan SRV hade en kvalitativ 

ansats med ett mer övergripande samhällsperspektiv.   

I en tid då tunnelregler inte fanns blev Banverket först med att ge ut ett internt regelverk, vilket 

fick namnet BVH 541:3 och omfattade personsäkerhet i tunnlar. Respondenter beskriver att 

handboken mötte kritik från övriga myndigheter och omarbetades bara något år senare. Själva 

ordet säkerhetskoncept nämns av Banverket först år 1997 i BVH 585.30. Vägverket tog under 

början av 90-talet fram tunnelregler och hade under den tiden en vision om att i senare 

handböcker inkludera en acceptabel risknivå. Efterhand blev det tydligt att enbart siffror var 

svåra att bedöma för myndigheter eftersom de till stor del berodde på vilka värden som ansatts. 

Vägverket nämnde begreppet säkerhetskoncept för första gången i Tunnel-99. 
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Otydligheter i ansvarsområden 

Enligt en respondent som tidigare jobbat vid Banverket försökte Boverket göra anspråk på en 

juridisk position vid tunnelbyggande i form av tunnelmyndighet, något som Banverket och 

Vägverket motsatte sig då de ansåg att Boverket var kunniga på byggnader, men inte tunnlar. 

Oenigheter mellan myndigheterna ledde till ett regeringsuppdrag som mynnade ut i fyra 

rapporter som publicerades 2005. Utfallet blev att varken Boverket eller SRV fick någon 

juridisk position. Enligt en respondent som arbetat på SRV finns en påskriven uppgörelse 

mellan generaldirektören på SRV och generaldirektören på Banverket med överenskommelsen 

att handläggarna på SRV inte skulle lägga sig i Banverkets projektering. Det antyds således att 

respektive myndighet utgick från sin verksamhet och sina bevakningsområden varpå det blev 

en konflikt utifrån de förutsättningar som rådde. Vidare fanns ett stort behov av att tydliggöra 

vem som hade mandat och som via sitt regleringsbrev var juridiskt ansvarig att hantera 

tunnelsäkerhetsfrågan.     

 Säkerhetskoncept kopplat till miljöbalken 

Enligt respondenter från Banverket respektive SRV stäcker sig diskussioner om säkerhet i 

tunnlar tillbaka till planeringen av Grödingebanan, se Figur 10, där säkerheten i tunneln blev 

ämne för diskussion. Grödingebanan togs i drift men godkändes aldrig formellt av kommunen 

då Räddningstjänsten aldrig godkände ärendet. Diskussioner om säkerheten i trafiktunnlar 

fortsatte även i senare projekt och SRV menade att det fanns en problematik i att säkerheten 

inte projekterades i förväg. Respondenten uttryckte SRV:s ståndpunkt som: 

”Vi tycker inte man ska ha tillåtlighetsprövning för den här sträckan därför 

man har inte löst säkerheten på ett tillfredsställande sätt.”  

Respondenten utvecklade resonemanget med att förklara att tillåtlighet bara söks för en 

korridor, vilket är det utrymme tunneln kommer att ta i sin vägsträckning, men att det ofta inte 

var bestämt hur tunneln skulle utformas. Korridoren blir olika bred beroende på om tunneln 

byggs med ett tunnelrör eller med två separata tunnelrör med tvärgångar emellan. Enligt 

respondenten krävs två tunnelrör för att utrymning ska kunna ske på ett tillfredsställande sätt 

samt för att räddningstjänsten ska ha möjlighet till insats. Detta kunde innebära knepiga 

situationer om det inom ramen för projektet endast sökts tillåtlighet för ett tunnelrör men det i 

efterhand visade sig att det behövdes två tunnelrör för att åstadkomma en godtagbar risknivå. 

Således behövs en tanke kring hur säkerheten ska lösas redan vid tillåtlighetsprövningen, då 

det kommer påverka utformningen av tunneln och därmed även avgöra hur stor miljöpåverkan 

blir. 

År 1998 kom en ny lagstiftning, Miljöbalken (MB) som innebar att hälsoskyddslagen och 

miljöskyddslagen sammanfogades. Hälsoskyddslagen var enbart ämnad till att skydda 

människors liv och hälsa, varpå den delen fick stort utrymme i den nya lagstiftningen. 

Tillkomsten av MB innebar att SRV kunde lyfta frågan om säkerhet i tunnlar genom den nya 

lagens tillåtlighetsprövning. Enligt en av respondenterna från SRV var tanken att låta 

politikerna vara med och fatta beslut om säkerheten och vad som är en rimlig nivå. Vid 

tillåtlighetsprövningen skapades sedan säkerhetskonceptet som ett villkor. Respondenten 

beskrev det som:  

”Ni får tillåtlighet om ni tar fram en beskrivning över hur ni ska lösa 

säkerheten."  



39 

 

Regeringen kan alltså enligt 17 kap. i MB ställa krav enligt tillåtlighetsprövningen, om en 

anläggning kan anses ha betydande miljöpåverkan, där säkerhetskoncept kan utgöra ett villkor. 

Att säkerhetskoncept utgör ett villkor innebär att regeringen ställer kravet att den mängd 

säkerhetsdokumentation som ska plockas fram görs i form av ett säkerhetskoncept. Sedan är 

det länsstyrelsen som utövar tillsyn så att villkor enligt 17 kap. MB uppfylls. Tanken var alltså 

att diskussionen skulle flyttas från myndighetsnivå till regeringsnivå. Men enligt en respondent 

vid SRV hade själva säkerhetskonceptet egentligen aldrig något syfte, vilket beskrevs enligt:  

”…säkerhetskoncepten blev egentligen ganska urvattnade. Man bestämde 

fortfarande inte hur man skulle dimensionera säkerheten. […] Man beskrev 

fortfarande alternativa lösningar. Man beskrev ingångsvärden för 

beräkningar och vilka kurvor man skulle utgå ifrån och så men man kom 

aldrig ner på de lite mer handfasta besluten om hur ska vi bygga. Man 

löste inte de frågorna som vi tyckte man borde ha löst vid de här 

stadierna.” 

Respondentens upplevelse kan delvis vara utdaterad då personen inte arbetat med frågorna på 

flera år. Ur sammanhanget kan dock utläsas att avsikten då var att lyfta frågan om säkerhet i 

tunnlar med hjälp av den nya lagstiftningen, miljöbalken. 

Respondenten från SRV beskrev att i dag utformas de tunnlar som byggs med dubbla rör eller 

med ett rör och tillhörande servicetunnel. Säkerhetsnivån i tunnlar har således höjts. Syftet med 

att i dag uppvisa säkerhetskoncept vid tillåtlighetsprövning kan tolkas vara att regeringen 

fortsatt vill att varje projekt ska lyfta säkerhetsfrågor kopplat till miljö och hälsa i ett tidigt 

skede. 

 Erfarenheter från Öresundsförbindelsen 

Enligt två respondenter, en från räddningstjänsten och en konsult, fanns flera hinder vid 

planeringen av Öresundsförbindelsen, bland annat vid samordningen av de operativa 

organisationerna. Exempelvis fanns vissa ansvarsområden på den danska sidan hos polisen, 

medan motsvarande funktion på den svenska sidan fanns hos räddningstjänsten. Konsulten 

beskriver en annan utmaning:  

"Och då blev det den här diskussionen, vad ska vi följa för regler? Vad är 

det för regler som gäller i Sverige? Om man jobbar tillsammans med 

Danmark så kunde man ju liksom befria sig lite från reglerna och hitta en 

lösning för bron" 

Konsulten menar att det bitvis var utmanande innan de grundläggande delarna var på plats, och 

hävdar att det i början inte var någon förutom räddningstjänsten som ville kännas vid 

säkerhetskonceptet samt att Banverket inte alls ville att någon annan skulle bestämma sådant 

som gällde järnvägstrafiken. Projektgruppens fokus blev att hitta en projektspecifik lösning 

och det blev klart för projektet att de behövde reda ut två saker. Dels behövde de fastställa hur 

de uppfattade att saker skulle fungera, dels vilka saker de uppfattade måste göras. Ur detta kan 

det utläsas att säkerhetskoncept användes som ett verktyg för att hantera ett komplext projekt 

samt att Banverket gjorde anspråk på att reglera processen och implementera sitt synsätt.   

I samband med planläggningen av Öresundsförbindelsen inledde Räddningstjänsten och 

Länsstyrelsen tidigt ett samarbete för att driva säkerhetsfrågor. På den danska sidan hade 

konsulterna erfarenhet av att arbeta i ett myndighetsöverskridande samarbete vid byggnation 
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av bron över Stora bält. Detta arbetssätt anammades sedan och tillsammans skapades 

arbetsgruppen KK-SURR (Kyst-Kyst Sikkerhed Uheld Redning Rydning), där samma arbetssätt 

antogs som vid byggnationen av Stora bält. Arbetsgången byggde på att involvera många olika 

aktörer så tidigt som möjligt i skedet. Även aktörer som normalt inte har en roll i planprocessen, 

som polis och sjukvård, fick möjlighet att delta vid samråd och dela med sig av sina perspektiv. 

Det gränsöverskridande arbetet uppges ha resulterat i goda relationer mellan myndigheter och 

samarbetet lever vidare bland annat inom sjukvården, polisen och räddningstjänsten.  

Då upplevelserna av arbetssättet i KKSURR var positiva och myndigheter såväl som konsulter 

var intrimmade i arbetssättet blev det så småningom naturligt att låta samarbetet fortsätta även 

i nästa projekt, nämligen Citytunneln i Malmö, som dessutom kom att sammanbindas med 

Öresundsförbindelsen. En anledning till de positiva upplevelserna bland respondenterna kan 

vara att de i projektet kunde fokusera på projektspecifika lösningar istället för regelstyrning 

från den egna lagstiftningen. Vid den här tiden saknades fortfarande samstämmighet mellan 

myndigheter och regelverk. En respondent som arbetade i projektet som konsult menar att 

projektet fick utstå mycket kritik eftersom det saknades en förståelse för varför just ett 

säkerhetskoncept skulle tas fram. Delaktiga aktörer som inte visste vad ett säkerhetskoncept 

var hade generellt en mindre positiv inställning då det varken praktiserats tidigare eller fanns i 

någon av myndigheternas regelverk. Konsulten beskrev situationen så här: 

"Syftet var att få en helhetssyn och få en förståelse mellan olika aktörer för 

hur helheten ser ut, hur saker samverkar. Så man inte ser på en fristående 

punkt." 

En av respondenterna från räddningstjänsten som var delaktig vid samma byggnation beskrev 

fördelarna med säkerhetskoncept enligt följande: 

”Så var vinsten att vi har suttit allihop, alla myndigheter, alla 

organisationer kring samma bord och där man liksom fått beskriva 

tillsammans med byggherre och de som ska driva anläggningarna hur 

insats ska kunna hanteras och vad som är möjligt och vad som inte är 

möjligt och var man ska lägga ribban då. Och det finns ju då beskrivet i 

säkerhetskonceptet så att man kan se vilken förväntan man har på 

varandra och att man har en helhetsbild.” 

6.2 Vad är ett säkerhetskoncept? 

Likt framväxten av säkerhetskonceptet antyder så har uppkomsten även mynnat ut i varierande 

uppfattningar av vad ett säkerhetskoncept är. Det finns en generell grund till vad 

respondenterna menar är ett säkerhetskoncept, även om resultaten varierar något. Vad 

respondenterna inte riktigt var överens om är vilka avgränsningar som bör göras, vilka risker 

som bör inkluderas vid framtagandet av ett säkerhetskoncept samt vilka lagrum som primärt 

ska beaktas vid framtagandet. Flera av respondenterna uppger att dessa val är projektspecifika. 

En respondent beskrev säkerhetskoncept som ett paraply för att samla information om 

anläggningens säkerhet, se Figur 11. 
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Figur 11. Illustration över säkerhetskonceptets förmåga att fungera som ett paraply för att till exempel samla krav från olika 

lagstiftningar. 

Flera av respondenterna svarade att säkerhetskoncept är ett samlande dokument för flera olika 

riskanalyser och därmed övergripande beskriver det säkerhetsarbete som hittills är genomfört 

och vad som ska göras framöver vid ett tunnelprojekt. Vidare beskrevs säkerhetskoncept även 

som ett sätt att uppfylla Trafikverkets interna standarder för säkerhet i tunnlar, då Trafikverket 

är den kravställande myndigheten när ett säkerhetskoncept ska tas fram. Då tilläggs ofta att 

säkerhetskonceptet är ett dokument där de tekniska och administrativa säkerhetsåtgärder som 

bör tillämpas för anläggningen är samlade. En av respondenterna som arbetat som konsult lyfte 

att utgångspunkten initialt utgörs av de krav som Trafikverket ställt och att det i senare skede 

är mycket annat som inkluderas ur säkerhetssynpunkt. Det lyftes även att säkerhetskonceptet 

används för att, i olika skeden, på ett enklare sätt kunna kommunicera med olika myndigheter 

och andra intressenter hur säkerheten i anläggningen är tänkt att fungera. En respondent som 

tidigare arbetat på Vägverket uttryckte det enligt följande: 

”Säkerhetskonceptet är ett försök till att ta ett helhetsgrepp. Det är dels en 

dokumenterad sammanställning av de mål och krav som Trafikverket 

formulerar för att säkra mot olyckor i driftskedet, dels ett hjälpmedel för att 

få olika aktörer att prata om samma sak och se till så att 

säkerhetsåtgärderna kommer att fungera i ett driftskede.” 

Respondent från länsstyrelsen återgav att det inte är deras uppgift att godkänna just 

säkerhetskonceptet, deras uppgift är att tillstyrka järnvägsplanen eller vägplanen samt att 

godkänna miljökonsekvensbeskrivningar. Däremot ingår säkerhetskonceptet i det material som 

granskas av länsstyrelsen för att de ska se att säkerheten är hanterad. Respondenten från 

länsstyrelsen menade att det är Trafikverkets uppgift är att se till att säkerheten i tunneln är så 

pass god att den i sin tur kan bli godkänd av Transportstyrelsen. Under intervjun med en av 

respondenterna från tidigare SRV uppgavs det att syftet med säkerhetskonceptet var ett att 

uppfylla villkor om tillräcklig säkerhet i enlighet med tillåtlighetsprövningen. Det var då tänkt 

att fungera som en brygga mellan säkerhetsfrågorna i MB, PBL, LSO och andra lagar som 

prövar vägens eller banans säkerhet. 
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 Befintligt innehåll  

Till följd av intervjupersonernas olika bild av vad ett säkerhetskoncept är uppstår det också en 

skillnad i vad säkerhetskonceptet ska innehålla enligt olika respondenter. Den skilda 

uppfattningen kring vad ett säkerhetskoncept ska innefatta kan ha sin bakgrund i att 

intervjupersonerna har olika relation till säkerhetskoncept i sin yrkesroll, men den kan även 

kopplas till hur aktörer ser på hur säkerhetskoncept uppkommit i Sverige. Den gemensamma 

uppfattningen är att säkerhetskoncept ska innehålla krav och utformning av säkerhetslösningar 

i tunnlar. En grupp respondenter hade mer konkreta svar där de angav att säkerhetskoncept ska 

behandla utrymning, insats och de krav som ställs av Trafikverket. En annan grupp 

respondenter uppgav att de inte hade en tydlig bild av vad som formellt ska ingå i ett 

säkerhetskoncept utan diskuterade mer utifrån förutsättningar, ställningstagande och 

tillräckliga underlag för att de ska kunna ge bedömning av anläggningens påverkan på hälsa, 

liv och miljö. Då säkerhetskonceptets skepnad förändras i olika faser kan skillnader i 

respondenternas uppfattningar bero på att det talas om olika projektfaser. 

En av konsulterna beskrev att det underlag som utgör säkerhetskonceptet är de riskanalyser 

som bygger på flertalet andra analyser, så som olyckskataloger, brandanalyser, 

utrymningsanalyser och mycket annat. Det görs säkerhetsanalyser för både tunneln och 

stationerna men även övergripande riskanalyser där exempelvis översvämning och 

antagonistiska hot beaktas. Respondenten fortsatte att förklara att riskanalyserna ska samverka 

med säkerhetskonceptet genom att både ge underlag till det och ta emot input från det. Det ska 

innefatta både det som är genomfört samt det som måste utredas framöver. Säkerhetskonceptet 

innefattar också utrymningskoncept och insatskoncept som utvecklas med hjälp av 

scenariospel mellan olika aktörer som är verksamma när tunneln väl är i drift. 

Säkerhetskonceptet växer succesivt fram under projekteringens gång och ser olika ut i olika 

skeden.  

Samtliga respondenter från länsstyrelsen uttryckte att de inte hade någon given mall kring vad 

som skulle innefattas i ett säkerhetskoncept, utan att ansvaret att bedöma kring vad som skulle 

innefattas och hur upplägget ska vara får avgöras av projektet. Bedömningen av länsstyrelsen 

görs sedan utifrån förutsättningar och typ av projekt. Länsstyrelsens intresse är främst att se till 

att riskerna som uppstår kopplat till liv och hälsa har beaktats. Respondenterna är överens om 

att det som brukar presenteras för dem, i formen av ett säkerhetskoncept, är övergripande vad 

som är tänkt med säkerheten kopplat till tunneln, vilka strategier som avses tillämpas, vilka 

krav som finns, vilka förutsättningar som finns att förhålla sig till samt vilka åtgärder som ska 

tillämpas för att nå en acceptabel risknivå.  

Trafikverket presenterar i sitt regelverk en definition av vad ett säkerhetskoncept är och vad de 

anser att det ska innefatta. Vid intervjuerna efterfrågades om övriga aktörer hade interna 

riktlinjer som stöd för att ta fram eller bedöma säkerhetskoncept. Inga sådana riktlinjer fanns, 

men en av konsulterna visade en bild över en modell kring vad som skulle inkluderas i ett 

säkerhetskoncept. Avsaknad av arbetsdokument och ramverk internt bland de flesta av 

aktörerna kan understödja att det finns en oenighet kring vad innehållet i ett säkerhetskoncept 

borde vara, ytterligare indikerar avsaknaden av förhållningsregler att det blir högst 

individberoende hur utformningen sker samt vilka riskfrågor de olika organisationerna driver.  

 Efterfrågat innehåll 

Flertalet respondenter lyfte behovet av en tydlig dokumentation kring vilka säkerhetslösningar 

som finns och under vilka förutsättningar dessa gäller. Respondenten från Trafikverket beskrev 
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att det ofta lyfts in krav på olika säkerhetsåtgärder från andra dokument utan tillhörande 

motiveringar kring varför just den åtgärden finns och behövs. Respondenten uttryckte behovet 

av tydligare dokumentation enligt följande:  

”Utöver en sammanställning av kravmassan ska det också innehålla motiv 

och mer beskrivningar om tankegångar” 

En respondent från räddningstjänsten uttryckte att denne upplevde att mjuka krav ofta tappas 

bort bland alla tekniska krav som finns för en tunnel, vilket ytterligare stärkte respondentens 

önskan om att dokumentera sådana överenskommelser på ett tydligt sätt. Respondenten 

menade att detta är speciellt viktigt för att säkerställa att de mjuka kraven följs upp och att det 

senare i ett förvaltningsskede finns en förståelse för varför olika lösningar har genomförts. 

Någonting som belystes under intervjun med en respondent från tidigare SRV var att det 

tidigare önskades en tydligare utformning av hur marken skulle användas för godkännande av 

miljökonsekvensbeskrivningen. Respondenten menade att det i ett så tidigt skede som möjligt 

bör definieras tydligare, då risknivån varierar stort beroende på vilken utformning tunneln får.  

 Risker som ska beaktas  

Vid tunnelbyggnation ska flertalet olika risker beaktas. Vilka dessa är har efterfrågats under 

intervjuerna och svaren har varierat mellan olika respondenter. Det uttrycks av respondenterna 

att flera risker i dag beaktas i tillräcklig utsträckning, men det finns också risker som 

respondenter efterfrågar en större beaktning av i säkerhetskonceptet. Samtliga respondenter är 

överens om att det största fokuset finns på personsäkerheten. För resterande risker som bör 

eller brukar beaktas inom ramarna för säkerhetskoncept skiljer sig svaren en del. Det kan bero 

på att det inom olika anläggningar naturligt finns olika risker att beakta, och att 

avgränsningarna därför görs olika. Respondenter från Trafikverket och tidigare Banverket 

svarar att säkerhetsarbetet avgränsas till att endast titta på tunneln och tillhörande 

återsamlingsplatser. Samtidigt beskriver resterande respondenter att avgränsningar måste göras 

i enskilda projekt och inte kan göras generellt, men då fokus ligger på personsäkerhet i tunnlar 

i båda fall är det sådana risker som bör beaktas enligt respondenterna. En anmärkningsvärd 

skillnad som framkommer av intervjuerna är huruvida miljörisker ska beaktas inom ramarna 

för säkerhetskonceptet eller inte.  

En av konsulterna beskrev att de risker som ska hanteras bestäms av de som äger projektet, 

vilket görs i samråd med en säkerhetsgrupp som ofta finns vid byggnation av stora tunnlar. De 

risker som ska hanteras framgår av initiala riskanalyser, varför säkerhetsgruppens bakgrund 

och erfarenheter spelar stor roll för vilka risker som i slutändan kommer att beaktas. I samarbete 

med säkerhetsgruppen genomförs scenariospel av dimensionerande händelser för att undersöka 

förmågan hos inblandade aktörer att hantera olika scenarion. Konsulten, liksom en respondent 

från tidigare Vägverket, beskriver att säkerhetskonceptet ska inkludera hur brandsäkerheten är 

tänkt att fungera i driftskedet. Vidare beskriver konsulten att det traditionellt funnits mycket 

fokus även på farligt gods, utrymning, scenarion vid stora evenemang, urspårning, 

sammanstötning samt påkörning. De risker som ofta inte inkluderas i säkerhetskonceptet menar 

respondenten är jordbävningsrisker, antagonistiska hot och översvämningsrisker. 

Jordbävningsrisker avskrivs ofta på grund av den låga sannolikhet för att de ska inträffa, 

antagonistiska hot behandlas i separata dokument och översvämningsrisker behandlas av 

miljöansvariga i projektet. En av respondenterna från räddningstjänsten ifrågasätter att 

miljörisker inte inkluderas i säkerhetskoncept, då även miljörisker kan spela en stor roll för 
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personsäkerheten i tunneln. Utifrån räddningstjänstens perspektiv borde även miljörisker ingå 

eftersom LSO behandlar människors liv och hälsa samt egendom och miljö, således är 

räddningstjänsten även skyldig att göra insatser även då det är händelser som miljörisker gett 

upphov till. 

Även respondenter från länsstyrelsen uttryckte att risker som rör miljö, naturmiljö och 

översvämningsrisker inte brukar beaktas inom ramarna för ett säkerhetskoncept. 

Respondenterna från länsstyrelsen uttryckte att delar av säkerhetskonceptet inte är direkt 

riktade åt dem, eftersom det exempelvis innefattar detaljerade tekniska beskrivningar över hur 

säkerheten ska lösas i tunneln. Säkerhetskonceptet utgör även endast en del av det material som 

länsstyrelsen beaktar. Andra risker som de måste ta hänsyn till kan exempelvis vara miljörisker 

i omgivningen. En av respondenterna från länsstyrelsen uttryckte att det inte är deras fråga att 

beakta säkerhet för resenärerna i tunneln, det är Transportstyrelsens ansvar. Däremot anser 

respondenten att det är länsstyrelsens uppgift att beakta säkerheten för tredje man, vilket i detta 

fall är personer som befinner sig runt tunneln, och hur de påverkas av den förändrade riskbild 

byggnationen av en tunnel innebär. Säkerhetskoncept är således inte ett fullständigt dokument 

beträffande säkerhet ur länsstyrelsens synvinkel eftersom de fortfarande måste titta på flera 

olika dokument för att vara säkra på att deras intressefrågor behandlas inom ramarna för 

projektet.  

6.3 Begreppsanvändning  

Ur intervjuerna framkom att det råder en begreppsförvirring, inte bara kring begreppet 

säkerhetskoncept utan även generellt kring risk- och säkerhetsrelaterade ord och processer. Det 

framkom redan vid en första kontakt med respondenterna att flera av dem inte kände till eller 

hade begränsad kunskap om säkerhetskoncept. Några uppgav att de kände sig obekväma med 

begreppet men att de gärna pratade om sin roll gällande säkerhet vid tunnelbyggnation. 

Enligt en av konsulterna har det funnits motstridigheter i vilka ordval som skulle göras, om det 

var risk- eller säkerhetsanalyser som genomfördes. När Banverkets arbete med tunnelsäkerhet 

intensifierades under 90-talet, ville de inte förknippas med ett språkbruk som fokuserade på 

risk. De ville enligt en av konsulterna hellre förknippas med säkerhet snarare än risk, trots att 

det var riskanalyser som de genomförde. En person som tidigare arbetat på Banverket berättar 

att arbetsgången mellan Banverket och Vägverket var olika. Inom järnvägsbranschen arbetades 

det tidigt med säkerhet men eftersom de var först med att lyfta frågan om risk och säkerhet fick 

de utstå mycket kritik på många håll. Respondenten från tidigare Banverket skildrar:  

"Vi fick lära oss att välja ord väldigt tydligt. Att använda språkbruket 

”risk” i samband med järnvägstunnlar och personsäkerhet, det var lite 

grann som att bjuda in till att få en smäll på käften. Alltså valde vi att börja 

prata om säkerhet mycket oftare. För vi har inget stort problem med 

säkerhet i våra tunnlar och säger vi då helt plötsligt riskanalys så låter det 

som att det är farligt. Vi blev egentligen mer vaksamma på vårt språkbruk, 

det är vad det avspeglar. Men i praktiken är det samma sak."  

En konsult ifrågasätter fokus av just begreppet säkerhetskoncept och menar att namnet på 

processen inte är det viktiga. En av respondenterna från tidigare SRV uppger att det inte är känt 

för denne om säkerhetskoncept är ett vedertaget begrepp eller om det finns en definition i någon 

lagstiftning, men tillägger att det kan bero på att personen i fråga inte arbetat med tunnelfrågor 

på länge och spekulerar kring om det finns något helt annat begrepp som används i dag. 
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Respondenten från tidigare Vägverket beskriver att säkerhetskoncept är väldigt brett och har 

tolkats väldigt olika, och att det därmed har varit svårt att hantera. Respondenten belyser att 

när MB kom på slutet av 90-talet skulle en MKB göras, och där innefattades ett kapitel om 

säkerhet, vilket respondenten menade var förvirrande. 

 Säkerhetskoncept med tre ord 

I slutet av varje intervju fick respondenterna möjlighet att svara på en flervalsfråga, om vad 

som beskriver vad ett säkerhetskoncept är. Av 13 personer svarade 12 på frågan. 

Intervjupersonerna fick kryssa i hur många alternativ de ville, de flesta valde mellan ett och tre 

svarsalternativ. Flest svar fick alternativen ”ett helhetstänk”, ”ett dokument” och ”ett verktyg”, 

se Figur 12. Två personer kryssade för alternativet ”Annat” där den ena skrev att det var en 

projekteringsförutsättning och den andra respondenten skrev en utförlig förklaring till dennes 

syn på vad säkerhetskoncept var. Då endast ett begränsat antal alternativ finns och då 

alternativen valts av författarna, bör detta resultat betraktas med försiktighet. Det som kan sägas 

av resultatet är att det inte finns en helt samstämmig bild kring vad ett säkerhetskoncept är, 

samt att det kan vara flertalet olika saker. 

 

 
Figur 12. Diagrammet redogör för respondenternas omröstning av ord som beskriver ett säkerhetskoncept. 

Ur intervjuerna framkommer att synen på vad ett säkerhetskoncept är och vad det borde vara 

skiljer sig åt. Några respondenter menar att det viktiga inte är vad det heter, utan det viktiga är 

att säkerhetskonceptet fungerar som ett stöd i säkerhetsarbetet. Vidare kan den olika synen på 

vad säkerhetskonceptet är bero på att de har olika bild av hur detta har växt fram och vad det 

ska användas till. Författarna till denna rapport vill betona att en samstämmighet i 

begreppsanvändning är önskvärd för att inblandade aktörer lättare ska kunna kommunicera 

kring frågorna. Det indikeras även av de skilda svaren att olika aktörer ser olika nytta och syften 

med genomförandet av säkerhetskoncept. 

En anledning till att intervjupersonerna har så olika syn på säkerhetskoncept kan bero på att de 

har olika insikt i hur säkerhetskoncept växte fram. Fyra av intervjupersonerna beskrev att 

begreppet uppkommer i Sverige för första gången vid Öresundskonsortiet på 90-talet och de 

beskriver att arbetsmetodiken och dokumentet användes där för att möjliggöra byggandet av 

den komplexa anläggningen som Öresundsförbindelsen skulle bli.  
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7 Diskussion 
Följande kapitel inleds med en definition av säkerhetskoncept samt en diskussion om huruvida 

säkerhetskoncept fyller sitt syfte idag. Ytterligare avhandlas de för- och nackdelar som har 

identifierats kopplat till säkerhetskoncept och som ansågs värda att belysa och diskutera vidare. 

Urvalet är baserat på det analytiska ramverket, identifierade teman och författarnas 

sammanlagda tolkning av dessa. 

7.1 Bakgrund 

Riskhantering är en förutsättning för att tillgodose tillräcklig säkerhet i en anläggning. 

Säkerhetskoncept är således ett sätt att hantera risk och utgör ramen för det olycksförebyggande 

arbetet för anläggningen.  I diskussionen nedan utgår begreppet säkerhetskoncept 

fortsättningsvis från en definition som tagits fram utifrån både litteratur- och intervjustudien, 

nämligen: 

Ett säkerhetskoncept koordinerar, på ett strukturerat sätt, säkerhetsarbetet 

inom olika fält och problemområden med avsikt att kommunicera tydliga 

argument och tillhörande bevis för en anläggnings säkerhet när den verkar i en 

given kontext/miljö.  

Säkerhetskoncept i praktiken resulterar i ett dokument som kontinuerligt uppdateras under 

processens gång då nya uppgifter tillkommer, se Figur 13. Innehållet i dokumentet styrs 

formellt av krav från olika lagstiftningar och interna kravställningar från myndigheter. 

Säkerhetskoncept bör hållas på en övergripande nivå, där principer snarare än detaljer bör 

beskrivas. Det kan argumenteras för att projektspecifika förutsättningarna är bland de 

viktigaste delarna att beskriva i ett säkerhetskoncept eftersom dessa kräver särskild 

riskhantering, utom ramarna för regelstyrning. Dokumentet är således en sammanfattning av 

de förutsättningar och krav som ligger till grund för utformningen av en anläggning, vilket 

innebär att säkerhetskoncept är ett förhållningssätt vid projektering. Som underlag i en iterativ 

process fyller säkerhetskoncept en funktion som samarbetsform och projekteringsstöd för att 

uppnå en tillräcklig säkerhetsnivå. Säkerhetskoncept är ett sätt att kontinuerligt riskhantera i 

ett projekt, det är en produkt av de samråd som ägt rum och ett stöd för diskussion under 

framtida samråd. Till följd av säkerhetskonceptets övergripande beskrivning av säkerheten kan 

det utgöra ett bra beslutsunderlag. I Figur 13 illustreras hur säkerhetsnivån i tunneln rimligen 

borde öka efter varje samråd och beslut som fattas. Möjligheten att påverka säkerhetsnivån är 

som högst i början, varpå kurvan i figuren är brantare i början.  

 

Figur 13. Utvecklingen av säkerhetskoncept över tid där säkerhetsnivån rimligen höjs efter varje samråd och beslut som 

fattas. Varje loop symboliserar uppdateringen av säkerhetskonceptet i den iterativa processen som riskhantering innebär.  
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Syftet med att använda sig av ett säkerhetskoncept blir således att det ska fungera som ett 

verktyg som samlar säkerhetsarbetet för hela systemet, både genom samråd med berörda 

aktörer och samlad säkerhetsdokumentation. Detta används fortsättningsvis som en grund i 

diskussionen för att föra resonemang kring säkerhetskonceptets för- och nackdelar samt de 

förändringar som anses kunna medföra en framtida förbättring.  

7.2 Fyller säkerhetskoncept sitt syfte i dag? 

Det har blivit tydligt vid framtagandet av denna rapport att säkerhetskonceptet initialt hade två 

olika syften. Ett av syftena var att via miljöbalken lyfta frågan om säkerhet till regeringsnivå 

och således beakta säkerheten i ett tidigt skede. Det andra syftet var att det skulle fungera som 

en samlande funktion både vid samråd och för all den säkerhetsdokumentation som togs fram. 

Enligt en av respondenterna från SRV var syftet med säkerhetskoncept att lyfta frågan kring 

säkerhet i tunnlar, dels till regeringsnivå, dels i ett tidigt skede. Syftet med att lyfta 

säkerhetsfrågan i ett tidigt skede fyller än i dag en funktion, då det enligt miljöbalken är 

lagstadgat att uppvisa tillräcklig säkerhetsdokumentation. Miljöbalken tar emellertid inte 

ställning till vilken form säkerheten presenteras på, men säkerhetskoncept bedöms vara ett av 

de bästa sätten att göra det på. 

Det andra syftet, att fungera som en samlande funktion, är fortfarande en stor fördel med 

säkerhetskonceptet i dag. En styrka i säkerhetskonceptet vid Öresundsförbindelsen var att 

berörda parter inte bara var de som naturligt var involverade i processen, utan inkluderade även 

andra aktörer som berördes när den nya tunneln byggdes. Detta var speciellt positivt i en tid då 

specifika tunnelkrav och tunnelregler var mindre omfattande. Under arbetet med 

Öresundsförbindelsen användes säkerhetskoncept för att hitta en gemensam lösning där 

lagstiftning och regler inte räckte till. Det användes då som ett sätt att skapa samtalsrum för 

sådant som inte omfattades av regler eller styrningar. Den strukturerade samrådsprocessen 

utgör numera krav, både genom PBL och MB, men även i Väglagen och Lagen om byggande 

av järnväg. Det har således skett en positiv förändring i form av att behov från branschen och 

lagstiftning har harmoniserat vilket lett till en bättre lagstiftning. Därmed fyller 

säkerhetskonceptet nödvändigtvis inte den roll som det fyllde vid uppkomsten, men 

bedömningen är ändå att säkerhetskonceptet istället fyller en viktig funktion i form av underlag 

för diskussion vid samråd. En lagstadgad samrådsprocess innebär dock inte att 

säkerhetskoncept har spelat ut sin roll, eftersom det bär med sig flera andra viktiga funktioner. 

Säkerhetskonceptet visar till exempel hur olika aspekter av säkerheten är tänkta att fungera på 

ett övergripande sätt, något som på ett metodiskt och begripligt sätt möjliggör att förklara för 

inblandade aktörer hur anläggningen är tänkt att projekteras ur säkerhetssynpunkt. 

Ett säkerhetskoncept som tas fram för tillåtligheten enligt miljöbalken kan rimligen inte 

omfattas av så detaljerade tekniska åtgärder som säkerhetskonceptet i tunneln gör, då det 

efterfrågas underlag för bedömning av en god och hälsosam miljö. I dagsläget är uppfattningen 

att dessa ibland ses som två olika dokument med två olika syften som behandlar olika risker, 

eftersom säkerhetskonceptet för tunneln utgör en delmängd av säkerhetskonceptet vid 

tillåtlighetsprövningen. Att tolka och behandla säkerhetskoncept som två olika produkter är 

motsatsen till vad som anses att säkerhetskoncept borde vara enligt definitionen ovan, vilken 

belyser behovet av harmonisering av säkerhetsarbete inom olika fält och problemområden.  
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7.3 Vilken lag hanterar vilken säkerhet? 

Personsäkerhet i tunnlar har fått mycket uppmärksamhet (Boverket, 2005) och tidigare 

Banverket och Vägverket gjorde en ansats för att hantera dessa risker inom ramen för sina 

regelverk. När MB kom 1998 uppstod en förvirring bland flera aktörer inom tunnelbranschen, 

då det plötsligt var möjligt att ställa krav på säkerheten i tunnlar utifrån en ny lagstiftning. Det 

blev då oklart vilken lagstiftning som behandlade vilken typ av säkerhet, då det plötsligt fanns 

fler lagstiftningar att förhålla sig till. Exempelvis avser PBL att hantera människors hälsa och 

säkerhet, Lagen om byggande av järnväg och Väglagen ska tillgodose personsäkerheten och 

MB avser att beakta människors hälsa och miljö. Vidare finns ytterligare lagstiftning som på 

olika sätt behandlar och påverkar hur säkerheten ska utformas i tunnlar. Var gränsdragningen 

för varje tunnelprojekt sker påverkar således i vilken utsträckning olika lagstiftningar påverkar 

projektet. Vilken säkerhet som ett säkerhetskoncept syftar behandla blir således upp till 

projektet att avgränsa.  

En anledning till att personer i tunnelbranschen uppfattar svårigheter i att utläsa vilken lag som 

egentligen ska hantera säkerheten i en tunnel kan ha sin förklaring i att de har olika syn på risk 

och definitionen av risk, men även att de i sina yrkesroller beaktar olika lagar och är inblandade 

i olika skeden. Problemet uppstår när aktörer som beaktar olika lagar ser helt olika typer av 

problem och inte förstår varför den ena sidan redovisar säkerhet som inte alls är på den nivån 

eller innefattar de aspekter som den egna organisationen bevakar. Oavsett kan det konstateras 

att alla lagar har samma status och att ingen lag står över någon annan lag. Det finns därmed 

en möjlighet att med hjälp av säkerhetskonceptet beakta alla lagrum, vilket har potential att 

vara en framgångsfaktor för att utveckla projektspecifika lösningar. 

7.4 Tar säkerhetskoncept verkligen ett helhetsgrepp om säkerheten? 

Oundvikligen finns en direkt koppling mellan olyckor med brand i tunnlar och ökat fokus på 

personsäkerhet. Historiskt har brand varit en central del i en anläggnings riskhanteringsprocess 

(Gehandler, 2020), en grund som bland annat lades av forskningsprojektet Eureka (Haack, 

1998). Det ter sig därmed naturligt att det traditionellt varit stort fokus på brandsäkerhet, men 

med nya riskbilder kan det ifrågasättas var de ekonomiska medlen gör mest nytta. Både med 

bakgrund i den forskning som finns och i de intervjuer som genomförts går att utläsa att 

säkerhetskoncept tenderar att få stort brandfokus vilket bedöms kunna leda till att 

säkerhetskoncept tappar helhetsgreppet om säkerheten och därmed sitt syfte.  

Något som också kan ifrågasättas är huruvida säkerhetskoncept i dag faktiskt innebär ett 

helhetsgrepp över alla risker eller om det i praktiken blivit en paraplymodell för att hantera 

brandrelaterade risker och utrymning. Med den samhällsutveckling som råder i dag, där 

komplexiteten ökar och fler anläggningar byggs samman och länkas ihop med infrastruktur, 

ökar också sårbarheten. Ett exempel på detta är projektet Slussen i Stockholm, där det är 

relevant att beakta inrymning till följd av en ökad risk för antagonistiska hot i staden. 

Beroenden mellan olika infrastrukturer och flöden kräver nya lösningar som kan kräva ett nytt 

sätt att tänka kring hur säkerheten utformas i en anläggning. Ett praktiskt exempel är 

slagriktningen på en dörr, där kravet normalt är att dörren ska vara utåtgående i 

utrymningsriktningen. I det fall en byggnad kan behöva inrymmas krävs att dörren är 

öppningsbar även i andra riktningen.  

I linje med (Gehandler, 2020) är författarnas uppfattning att säkerhetskoncept så som de 

utformas i dag är bra på att hantera aspekter som berör brand. Vidare är det ofta människor 

med brandingenjörsbakgrund som tar fram säkerhetskonceptet. Så var även fallet vid 
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Koralmtunneln (Fehleisen & Lauffer-Neumann, 2012), där det var en brandingenjör som 

genomförde arbetet med framtagandet av säkerhetskonceptet. Andra risker hanteras i mer 

sparsam omfattning. Säkerhetskoncept bedöms mycket väl ha potential att hantera risker och 

händelser likt exemplet med inrymning ovan. Utvecklingspotentialen för säkerhetskoncept är 

stor även inom fysisk planering.  

Det kan finnas en nackdel i att översvämningsrisker och andra miljörisker enbart behandlas i 

separata dokument. Om framtagande av säkerhetskoncept syftar till att ta ett helhetsgrepp över 

de riskfrågor som finns i ett tunnelbyggnationsprojekt kopplat till personsäkerhet, finns ett 

behov av att inkludera samtliga risker som kan påverka personsäkerheten. Exempelvis bör både 

inrymning och miljöfrågor beaktas för att det ska räknas som ett helhetsgrepp över 

personsäkerheten i tunnlarna, annars behöver det tydliggöras att det är brandsäkerhet för 

personer i tunneln som beaktas men att det även finns andra risker som behöver beaktas. 

7.5 Är standardisering av säkerhetskoncept en lösning?  

Ur intervjuerna framkom att utformningen på säkerhetskoncept varierar, dels till följd av att 

anläggningar ser olika ut och har olika nivå av komplexitet, dels för att utförandet är 

individberoende. Under intervjuerna framkom även att det ofta ställs krav på projekten själva 

att ta ställning till om risknivån är tillräckligt låg. Följaktligen efterfrågas mer vägledning från 

samhället (kommun, länsstyrelse, regering) kring vad som anses utgöra en acceptabel risknivå, 

annars blir det upp till den enskilda konsulten att avgöra vad som är en acceptabel risk, vilket 

bör ligga på samhället i stort istället för hos individen. Vidare är inte konsulten den formella 

beslutsfattaren, vilket innebär att det inte bör ligga på konsulten att bestämma acceptansnivån. 

Variationen i kvalitet och utförande kan bero på avsaknad av en strukturerad och dokumenterad 

arbetsmetodik för säkerhetskoncept och en tydlig definition av vad ett säkerhetskoncept är. Det 

faktum att mycket tillit läggs på den erfarenhet som finns hos specifika individer, kan leda till 

en ojämn nivå av de säkerhetskoncept som tas fram.  

 Generellt förhållningssätt till säkerhetskoncept   

En av intervjupersonerna lyfte behovet av att standardisera säkerhetskoncept för att underlätta 

arbetet i framtiden. Standardisering skulle vara positivt i den bemärkelse att kvalitén på 

dokumentationen och nivån på säkerheten i tunnlar skulle bli jämnare. Emellertid finns det 

flera svårigheter med att likrikta projekteringsförfarandet av så komplexa anläggningar som 

tunnlar, vilket har sin grund i varför användandet av säkerhetskoncept initierades från första 

början – det var helt enkelt inte möjligt att applicera standardlösningar.  

Att standardisera en specifik arbetsgång för säkerhetskoncept kan vara överflödigt då 

riskhanteringsprocessen och lagar med samråd i mångt och mycket löser denna styrning. En 

styrka med säkerhetskoncept är att det utgör bra underlag för beslut varpå standardisering 

skulle kunna göra produkten mer lättillgänglig för beslutsfattare. En annan fördel med att 

standardisera utformningen på säkerhetskoncept är att de skulle bli lättare för granskare att ta 

till sig av informationen om det är tydligt vad som kan förväntas av innehållet. En nackdel kan 

vara att säkerhetskonceptet skulle kunna förlora sin flexibilitet, vilken är poängen med att ha 

det flytande. För att behålla flexibiliteten i säkerhetskoncept skulle en standard i så fall 

utformas så att det på ett övergripande sätt beskriver framtagandeprocessen så att det kan 

tillämpas på olika projekt. Med hjälp av säkerhetskoncept och i enlighet med ny lagstiftning 

har det skett ett skifte bort från standardlösningar och regelstyrning. Det vore således kanske 

en direkt försämring av säkerhetskonceptet att standardisera det, när dess stora fördel ligger i 
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att vara flexibelt. Behovet är således inte en standard utan snarare ett förtydligande av syftet 

med säkerhetskoncept och att enas om vad ett säkerhetskoncept är och vad det har för funktion. 

En annan fråga som uppstår till följd av frågan kring en standardisering av säkerhetskonceptet 

är vem som skulle få uppgiften att standardisera förfarandet. Erfarenheter från 

regeringsuppdraget 2005 vittnar om att berörda myndigheter tidigare ställts inför utmaningar 

vid försök att enas i frågan kring en gemensam arbetsgång (Boverket, 2005). Området är mer 

utvecklat i dag och branschens säkerhetskultur har mognat, varpå det kan finnas anledning att 

på nytt försöka att enas kring ett gemensamt förhållningssätt.  

Standardisering hade kunnat ske i form av ett gemensamt förhållningssätt till säkerhetskoncept, 

dvs. en standard i syfte förtydliga vad ett säkerhetskoncept är, med ett skelett för hur 

säkerhetskoncept utformas och vem det riktar sig till. Det vore då önskvärt att en oberoende 

part tar fram en generell riktlinje, vilket skulle kunna vara applicerbar både för tunnlar och 

andra typer av säkerhetskoncept, exempelvis andra typer av undermarksanläggningar eller 

överdäckningar. Anledningen är att en generell handling som vägledning skulle kunna vara 

mer neutral och lagstiftningsövergripande, vilket skulle gynna alla – inte minst de parter som 

inte själva har en central eller naturlig roll i planläggningsprocessen.  

 Klargörande av intern kravbild 

Det är i dagsläget endast Trafikverket som tydligt definierar att ett säkerhetskoncept ska tas 

fram och som listar vad de anser att säkerhetskoncept ska inkludera, detta görs i handboken 

TDOK 2015:0166. Eftersom Trafikverket dessutom är den aktör som bygger flest tunnlar i 

Sverige leder detta till att deras kravbild används i stor utsträckning vid tunnelbyggande i dag. 

Då det är många olika aktörer som är delaktiga vid säkerhetsarbetet, och det finns många olika 

lagstiftningar att förhålla sig till, är det viktigt att det är tydligt för olika aktörer vad som gäller 

för dem. Att etablera en egen kravbild är viktigt inte minst för att alla handläggare ska hålla en 

jämn nivå vid bedömningar, men också för att klargöra vilka krav som kan ställas internt och 

på andra samt i vilka skeden varje aktör ska ställa dessa krav.  

Till följd av att Trafikverket är den organisation som har en tydlig kravbild, kan det finnas en 

risk att andra aktörers behov faller i skymundan. Det är olyckligt då säkerhetskoncept har 

potential att ta ett helhetsgrepp över alla inblandades önskemål och behov. Sammanfattningsvis 

är det nödvändigtvis inte ett behov av standardisering som finns, utan kanske snarare ett 

förtydligande av den egna kravbilden som är att eftersträva för att användandet av 

säkerhetskoncept ska fungera så bra som möjligt. 

7.6 Framgångsfaktorer 

Flera framgångsfaktorer identifierades under intervjuerna och i litteraturen. Nedan lyfts några 

av dessa.  

Tydliga avgränsningar – Avgränsningar bör vara tydliga så att det enkelt kan utläsas i vilken 

kontext säkerhetskonceptet är giltigt och inte. Detta då säkerhetsåtgärder endast är giltiga i 

specifika kontexter, vilket belyses av Kelly (2004) som poängterar vikten av avgränsningar 

Lätt kommunicerbart – Säkerhetskonceptet utgör underlag för olika kunskapsområden varpå 

det bör vara utformat så att det är tydligt och lättförståeligt (McDermid, 1994). Vidare utgör 

det ett bra diskussionsunderlag vid samråd, varpå det underlättar om det är tydligt. 
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Dokumentera mera – Tydlig dokumentation i ett tidigt skede där olika aktörers förväntningar 

på varandra etableras anses framgångsrikt. Vikten av tydlig dokumentation är angelägen till 

följd av tunnelns långa livslängd (Kelly & McDermid, 2001), då det i förvaltningsskedet är 

viktigt att det framgår varför olika lösningar har tillämpats och vilka beroenden som finns 

mellan olika delar. Vidare är det även av vikt att tydligt dokumentera till följd av att inblandade 

aktörer byts ut under den långa process det innebär att projektera en tunnel. 

Visuell presentation av säkerhetsåtgärder – För att underlätta för beslutsfattare kring vilka 

säkerhetslösningar som är avgörande för att få en säker anläggning kan en visuell presentation 

av säkerhetslösningar användas (Beroggi, 2000; Kelly, 2004). Då tydliggörs beroenden mellan 

olika kritiska delar i säkerhetsutformningen och det blir lättare att se vikten av olika 

säkerhetsåtgärder. 

Involvera berörda parter tidigt – Tidigt involverande av flera aktörer har varit en stor fördel 

med säkerhetskonceptet. Detta gäller även aktörer som inte har en naturlig roll i 

planeringsprocessen för en tunnel, som exempelvis polis och ambulans. Det är viktigt att få 

med sig flera olika infallsvinklar i ett tidigt skede för att minska kostnader senare i processen. 

Ange syfte och motivera åtgärder – Att tydliggöra syfte och motiveringar till 

säkerhetslösningar skapar förståelse för hur säkerheten ska hanteras (Ahn, Kim & Oh, 2010; 

Beroggi, 2000; Kelly, 2004). På så sätt blir det tydligt för olika aktörer vad som har genomförts 

och vad som behöver göras framöver. Tydliga motiveringar fyller även en funktion i ett 

driftskede för att driftförvaltaren lätt ska förstå hur olika säkerhetsåtgärder hänger ihop. 

Kopplat till ett förvaltningsskede är det också fördelaktigt att använda sig av kända och robusta 

säkerhetsfunktioner, vilket underlättar vid drift- och underhåll då komplexa lösningar ofta 

tenderar att felfungera och bli kostsamma över tiden. 

7.7 Val av metod 

Då säkerhetsarbete vid tunnelbyggnation är ett väldigt komplext och omfattande arbete, är det 

svårt att få en tydlig överblick över allt det säkerhetsarbete som genomförs. Vidare används 

inte ordet säkerhetskoncept alltid, varpå det finns en knapphändig dokumentation av hur 

förfarandet går till i Sverige. För att kunna undersöka säkerhetskoncept och hur det fungerar i 

Sverige har därför tillvägagångssättet varit explorativt med intervjuer i ett tidigt skede för att 

få en bild över processen. Tack vare intervjuerna blev det enklare att härleda de olika dokument 

och processer som kretsar kring säkerhetskoncept, detta eftersom dessa sällan explicit nämner 

just ordet säkerhetskoncept.  

I den vetenskapliga litteraturen var underlaget på säkerhetskoncept och safety concept relativt 

magert vilket inneburit att arbetet färgats av enskilda artiklar så som exempelvis Beroggi. 

Anledningen till att det fanns relativt få artiklar och ännu färre definitioner beror troligen på att 

säkerhetskoncept och safety concept är outforskade områden som snarare utvecklas av praxis 

än av vetenskap.  

Då arbetet varit begränsat i sin omfattning har utgångspunkten varit säkerhetskoncept vid 

tunnelbyggande och slutsatser som dragits har främst utgått från detta. Det hade varit önskvärt 

att lyfta diskussionen ännu mer ut från tunneln för att sätta säkerhetskoncept i relation till andra 

processer som kopplar till fysisk planering. Rapporten utgör ett första steg som en del av ett 

större arbete, då mer forskning krävs för att kunna dra mer konkreta och tydliga slutsatser. För 
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att kunna fånga in fler aspekter och få en bättre förståelse för säkerhetskoncept hade arbetet 

behövt vara mer omfattande. Då hade även tydligare slutsatser kunnat dras.  

En fallstudie i form av en jämförelse av olika säkerhetskoncept bedömdes svårgenomförlig i 

samband med att det under intervjuerna uppdagades att säkerhetskoncept kan utformas på 

väldigt olika sätt. Den stora variationen i hur säkerhetskoncept ser ut beror på komplexiteten i 

tunneln och i vilket skede säkerhetskonceptet är framtaget. Ett antal säkerhetskoncept från 

befintliga tunnlar har legat till grund för att ytterligare styrka respondenternas berättelser. En 

fallstudie ansågs utgöra en för omfattande del för att rymmas inom ramarna för detta arbete, 

vilket hade kunnat genomföras inom framtida forskning.  

 Val av intervjupersoner 

Vid urvalet av personer till intervjustudien var avsikten att samla bakgrunder, perspektiv och 

representanter från olika områden; myndigheter, räddningstjänst och konsulter. Vidare har 

även intervjupersoner valts ut efter rekommendationer från tidigare intervjupersoner, vilket kan 

ha format resultaten in i en viss riktning. Då tunnelbranschen i Sverige är relativt liten blev det 

under processens gång tydligt att flera av intervjupersonerna kände varandra samt att flera 

arbetat både på myndighetssidan, inom räddningstjänst och som konsulter. Detta kan ha varit 

en fördel då en intervju med en person kunde ge fler perspektiv. Nackdelen kan dock vara att 

ett fåtal individer ges möjlighet att sätta väldigt stor prägel på vad ett säkerhetskoncept är. För 

framtida forskning rekommenderas att undersöka säkerhetskoncept ur fler perspektiv.  

 Inflytande på intervjupersoner 

När intervjupersonerna kontaktades användes en generell beskrivning med viss modifikation 

för anpassning till den aktuella intervjupersonen för att på så sätt motivera varför denne var 

intressant att intervjua. Bland de tillfrågade var flera tveksamma till att delta eftersom de inte 

kände sig bekväma med begreppet säkerhetskoncept. För att motivera dessa intervjupersoner 

att delta krävdes en mer utvecklad förklaring av varför deras tankar var av värde och att deras 

perspektiv utifrån respektive roll förväntades tillföra en större bredd till studien. Den 

utvecklade förklaringen kan ha medfört att intervjupersonernas redan befintliga uppfattning av 

vad ett säkerhetskoncept är antingen förstärkts eller förändrats vilket har potential att påverka 

resultatet.  

Eftersom intervjuerna utfördes med tonvikt på den eller de delar som intervjupersonen kände 

bäst till blev det en naturlig följd att intervjupersonerna fick mer bekräftelse på de delarna, 

vilket kan ha förstärkt deras uppfattningar. Under några av intervjuerna ställde respondenterna 

följdfrågor om syftet och bakgrunden till studien, vilket emellertid inte delgetts samtliga 

respondenter i samma utsträckning. Därmed kan denna ytterligare information ha påverkat 

intervjupersonernas inställning till intervjun och personens svar. En spridning har dock i största 

möjliga mån eftersträvats på intervjupersonerna, men då branschen som tidigare nämnt är 

relativt liten i Sverige är det svårt att involvera personer som inte arbetat inom samma projekt 

eller har en relation till de andra intervjupersonerna. 

  



54 

 

  



55 

 

8 Slutsats 
I denna rapport har det studerats hur säkerhetskoncept vid tunnelbyggnation uppkom, om det 

fyller sin funktion i dag samt vad den vetenskapliga litteraturen säger i ämnet. Det kan 

konstateras att säkerhetskoncept uppkom på två olika platser parallellt, vilket föranlett att olika 

personer har olika syn på vad ett säkerhetskoncept är och vad det har för syfte, nytta och 

funktion. I litteraturen framkommer att det finns fördelar med att använda säkerhetskoncept, 

eftersom det samlar säkerhetsdokumentation och redovisar säkerheten på ett övergripande sätt. 

Vidare kan resultatet från litteraturstudien sammanfattas till följande: 

• Det finns ett behov av gemensamt ramverk 

• Dokumentation och motivering av säkerhetsåtgärder är viktigt 

• Framtagande i ett tidigt skede underlättar 

• Involverande av flera aktörer leder till ett mer heltäckande säkerhetskoncept 

• Utredande av begreppsförvirring är av vikt för att öka förståelsen mellan aktörer 

Från intervjustudien framkom att säkerhetskoncept anses vara ett verktyg med förmåga att 

hantera komplexa projekt då standardlösningar inte fungerar. Resultatet visar på 

utvecklingspotential i form av förtydligande av motiveringar av åtgärder i dokumentationen. 

Ytterligare föreslås att inblandade aktörer förtydligar den egna kravbilden vid framtagande av 

ett säkerhetskoncept.  
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9 Framtida forskning 
Under studiens gång har det påträffats områden där författarna uppfattat att det finns hålrum i 

litteraturen. Nedan presenteras därav två förslag som hade varit intressanta att undersöka: 

- Hur förvaltas säkerhetskoncept?  

En livscykelanalys kopplat till tunnelprojektering. Det har framkommit att 

säkerhetskonceptet har en funktion i planerings- och projekteringsskede men i vilken 

skepnad eller under vilket namn lever sedan dokumentationen vidare?  

 

- Vad är en acceptabel risknivå i en tunnel? 

Ur intervjuerna framkom att det ofta är upp till projektet att sätta en acceptabel risknivå. 

Det ifrågasätts vad samhällets syn på risk i tunnlar är, dvs. hur mycket risk är vi villiga 

att utsätta oss för. En sådan bedömning och beslut bör göras av samhället och inte av 

individen.  
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Bilaga A 
En första sökning på svenska för vetenskaplig litteratur på ämnet säkerhetskoncept gav noll 

sökträffar. Vidare användes sökorden ”tunnel och säkerhet” eller ”tunnel och risk” om inget av 

orden återfanns i artikelns titel sållades den bort. Litteratursökningen på svenska i databasen 

LUBSearch gav noll relevanta sökträffar, se Tabell 7 nedan. 

Tabell 7. Litteratursökning i databasen LUBSearch med filter för peer-review och artiklar publicerade på svenska. 

Datum Primärsökord Tillägg Antal 

träffar 

Antal 

relevanta 

träffar 

2020-10-05 Säkerhetskoncept  0 - 

 Tunnel AND (Säkerhet* OR 

Risk*) 

4 0 

 

I Tabell 8 redovisas den litteratursökning som genomfördes på engelska i databasen 

LUBSearch med filtret för peer-review och som sedan låg till grund för scopingstudien. 

Sökningen bygger på ett primärt sökord och sedan adderades ord i ett försök att rama in vilka 

sökningar som gav relevanta resultat.  

Tabell 8. Litteratursökning i databasen LUBSearch med filter för peer-review och engelskspråkiga artiklar. 

Datum Primärsökord Tillägg Antal 

träffar 

Antal 

relevanta 

träffar 

2020-10-05 ”System safety*” (Risk* OR Safety*) AND  20 846  

  (Risk* OR Safety*) AND Tunnel 

AND Planning 

662  

     

2020-10-06 ”Safety concept*”  1393 - 

  AND Tunnel* 17 4 

  AND “land-use planning*” 253 1 

  AND “infrastructure*” 15 0 

  AND "comprehensive plan*" 0 - 

  AND "underground road*" 0 - 

  AND "underground rail*" 0 - 

  AND "plan proposal*" 0 - 

  AND "community planning*" 0 - 

  AND system* 607 - 

  AND system* AND risk* 171 - 

  AND complex 114 - 

  AND complex* AND risk* 24 0 

  AND strateg* 124 - 
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  AND strateg* AND risk* 24 1* 

  AND code* 89 - 

  AND code* AND risk* 3 0 

 

  AND framework* 101 - 

  AND framework* AND risk* 23 2* 

  AND "risk management*" 27 4 

  AND planning 42 1 

  AND "acceptance criteria*"  2 1* 

  AND "risk acceptabilit*" 0 - 

  AND “regulation*” 44 1* 

  AND method* 409 - 

  AND method* AND risk* 118 - 

  AND "successful factor*" 0 - 

  AND “management*” 254 - 

  AND “management*” AND risk* 106 - 

     

2020-10-07 “Safety case*”  1458 - 

  AND tunnel* 2 0 

  AND “land use planning*” 1 0 

  AND infrastructure* 19 0 

  AND "comprehensive plan*" 0 - 

  AND "underground road*" 0 - 

  AND "underground rail*" 0 - 

  AND "plan proposal*" 0 - 

  AND "community planning*" 0 - 

  AND system* 721 - 

  AND system* AND risk* 197 - 

  AND system* AND risk* AND 

complex* 

19 0 

  AND strateg* 45 1 

  AND code* 47 2* 

  AND framework* 

 

106 - 

  AND framework* AND risk* 

 

31 1* 

  AND "risk management*" 40 1 

  AND planning* 36 3 
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  AND "acceptance criteria*" 6 1* 

  AND "regulation*" 

 

137 - 

  AND “regulation*” AND risk* 41 3* 

  AND "method*" 

 

379 - 

  AND "method*" 

AND risk* 

122 - 

  AND "successful factor*" 

 

0  

  AND management* 341 - 

     

2020-10-07 “Safety argument*”  222 - 

  AND risk* 20 6* 

     

2020-11-03 “Safety 

documentation*” 

 42 0 
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Bilaga B 
Nedan redovisas de temaområden och intervjufrågor som användes under intervjuerna.  

Del 1: Bakgrund  

1. Vad är din yrkesroll? 

2. Skulle du kunna berätta på vilket sätt du har arbetat/arbetar med säkerhetskoncept? 

Del 2: Frågor om säkerhetskonceptets uppkomst 

3. Hur skulle du beskriva vad ett säkerhetskoncept är? 

4. Har du någon uppfattning om hur säkerhetskoncept uppkom? 

a. Vem drev frågan? Varför? 

b. Vad var syftet med tillkomsten? 

c. I vilket skede gör/skulle säkerhetskonceptet göra nytta? Och i vilken process? 

d. Vad var tanken att det skulle ha för funktion? 

e. Fanns det någon vetenskaplig förankring av säkerhetskoncept? 

5. Fyller säkerhetskonceptet som funktion sitt syfte i dag? Har det applicerats som tänkt?  

Del 3: Innehåll i ett säkerhetskoncept 

6. Vad ska ett säkerhetskoncept innehålla? 

7. Vad syftar det till att uppfylla? 

8. Var går den fysiska systemgränsen? 

9. Vilka risker syftar ett säkerhetskoncept till att ta hand om? 

10. Finns det en relation mellan säkerhetskoncept och program för säkerhet? 

11. Finns det någon relation mellan miljökonsekvensbeskrivning, detaljplan och 

järnvägsplan/vägplan? 

a. Finns det några samråd mellan olika aktörer som tar fram dessa dokument? 

Del 4: Lagrum och styrdokument 

12. Vilken/vilka lagstiftningar syftar säkerhetskonceptet till att uppfylla? Finns det något 

mer än lagar att förhålla sig till? 

13. Var inhämtar du information om säkerhetskoncept? Vilka dokument styr arbetet med 

säkerhetskoncept? 

Del 5: Rollfördelning 

14. Vem var/är kravställare? 

15. Vem har rollen att kontrollera att kraven uppfylls? 

16. Vem bär ansvaret att uppfylla det som står i säkerhetskonceptet? 

17. Vem har mandat att upprätta säkerhetskoncept? 

18. Är någon ansvarig för att förvalta säkerhetskonceptet? I så fall vem? Hur länge ska ett 

säkerhetskoncept leva vidare? 

Del 6: Implementering 

19. Vad är din uppfattning av att användandet av säkerhetskoncept har tillfört? 

20. Har du varit med och tagit fram ett säkerhetskoncept någon gång? 

a. Har det varierat i hur det har genomförts? 
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21. 2005 gav Boverket ut en rapport kring personsäkerhet i vägtunnlar där det presenteras 

en modell för hur personsäkerhetsfrågor ska hanteras i tunnlar. Är dessa modeller 

någonting ni använder er utav? Eller hur bestäms er arbetsmetodik?   

Del 7: Övrigt 

22. Tror du att arbetssättet med säkerhetskoncept hade kunnat appliceras på andra 

samhällsbyggnadsprojekt? 

23. Finns det någon aspekt kring säkerhetskoncept som du anser att vi glömt ta upp som du 

skulle vilja lyfta under denna intervju? 

24. Har du något du önskar tillägga eller förtydliga? 
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Bilaga C  
Begreppet Tunnel i lagstiftningen 

Ramverket för planprocessen utgörs av PBL som appliceras vid uppförande av byggnader och 

byggnadsverk. Motsvarande process för väg- och järnvägsbyggande är 

planläggningsprocessen. Vid tunnelbyggande blir definitionen av en tunnel avgörande för 

vilket förfarande som följer.  

En tunnel definieras enligt Terminologicentrum (2012) som  

”anläggning i form av underjordisk förbindelseled som mynnar i dagen i 

båda ändar”  

I PBL finns inte uttryckligen någon definition av en tunnel varpå utrymme för tolkning lämnas 

kring huruvida en tunnel kan tolkas vara ett byggnadsverk eller inte i lagens mening. Ett 

byggnadsverk definieras i PBL som ”en byggnad eller annan anläggning”. Beroende på vilken 

typ av byggnadsverk som avses anordnas, flyttas eller väsentligt ändras kan det krävas bygglov. 

Då PBL inte uttryckligen omnämner tunnlar blir det vidare upp till varje individuellt fall att 

bedöma om tunnelkonstruktionen är lovpliktig eller inte. Tunnlar som inte utgör väg, järnväg, 

tunnelbana eller är avsedd för gruvdrift är bygglovspliktiga. Förfarandet vid uppförande av 

trafiktunnlar (utan krav om bygglov) blir således annorlunda eftersom granskning av 

byggnationen inte sker enligt planprocessen. Observera att tillhörande byggnader kan vara 

bygglovspliktiga.  
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Bilaga D 
Vid analys av intervjuerna har flera olika teman kunnat utläsas där respondenter utöver 

frågorna påpekar olika saker som är viktiga kopplat till säkerhetskoncept och 

tunnelbyggnation. I Tabell 9 nedan presenteras teman som identifierats under intervjuerna samt 

antal intervjupersoner som pratat om aktuella ämnet. Vidare återfinns även motivering och 

kriterier som användes för att räkna in respondenters uttalanden i respektive tema. 

Tabell 9. Redovisar för teman som identifierats i analysen. 

Nr. Tema Motivering och kriterier  Antal  

1 Behov av helhetsgrepp Hit kategoriseras respondenter som 

uttryckt att det finns ett behov av att fatta 

ett helhetsgrepp kring säkerhetsfrågor 

eftersom tunnlar utgör komplexa 

anläggningar eller på grund av att 

påverkansområdet ofta blir omfattande. 

9 

2 Ifrågasättande av begreppet 

säkerhetskoncept 

Detta tema kategoriseras respondenter in i 

om det framkommit under intervjuer att 

någon annan aktör varit motståndare till 

just benämningen säkerhetskoncept.  

Säkerhetskoncept kan lika gärna heta 

någonting annat. Det är en 

sammanställning av riskanalyser. 

7 

3 Politiken spelar roll Hit kategoriseras respondenter som nämnt 

att det finns en direkt och indirekt 

påverkan från politiken. 

7 

4 Olika synsätt på risk mellan 

olika myndigheter 

Hit kategoriseras respondenter som 

uttryckt att det funnits eller finns skillnader 

i risksyn mellan olika myndigheter. 

6 

5 Tydligare definition av syfte 

och mål för säkerhetskonceptet 

önskas 

Hit kategoriseras respondenter om dem 

uttryckt en önskan om tydliggöranden av 

syften och mål för säkerhetsåtgärder som 

inkluderas i säkerhetskonceptet. 

6 

6 Överföring av innehållet i 

säkerhetskonceptet till ett 

driftskede 

Både positiva och negativa åsikter om 

förvaltning av säkerhetskoncept ges poäng. 

5 

7 Skifte från regelstyrning till 

målstyrning i lagstiftningen 

Temat poängsätts om skiftet från 

regelstyrning till målstyrning nämns under 

intervjun. 

5 

8 Vilka riskfrågor som 

inkluderas och beaktas är 

individberoende 

Hit kategoriseras respondenter som nämnt 

att det varierar med vilka riskfrågor som 

inkluderas och beaktas beroende på 

individ. Gäller för samtliga aktörer i 

processen. 

5 
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9 Konsulter får stort ansvar i 

processen. Det är politikers 

ansvar att fatta besluten 

Hit kategoriseras respondenter som 

uttryckt att konsulter har en central roll vid 

framtagandet av säkerhetskoncept samt 

som undrar om det verkligen är konsultens 

roll att ta säkerhetsrelaterade beslut.  

5 

10 Säkerhetskoncept kan användas 

inom andra 

samhällsbyggnadsprocesser 

Poäng ges om respondenten uppgett att 

säkerhetskoncept är applicerbara i andra 

kontexter än just vid tunnelbyggande, 

oavsett om de är positivt eller negativt 

inställda till funktionen. 

5 

11 Vem riktar sig 

säkerhetskonceptet till? 

Hit kategoriseras respondenter som 

ifrågasatt vem som ska använda 

säkerhetskonceptet eller uttryckt att 

innehållet i säkerhetskoncept helt eller 

delvis riktar sig till någon annan aktör än 

dem själva.   

4 

12 Viktigt att inkludera många 

olika aktörer i processen 

Hit kategoriseras respondenter som 

uttryckt att det är en fördel att involvera 

många olika aktörer i processen. 

4 

13 Problem på grund av 

motstridiga intressen mellan 

inblandade aktörer 

Hit kategoriseras respondenter som 

uttryckt att det ofta uppstår svåra 

avvägningar då säkerhet ska vägas mot 

andra aspekter. 

4 

14 Förvirring kring hur MB 

förhåller sig till annan 

säkerhetslagstiftning 

Detta team har identifierats bland 

respondenter som lyft frågor om relationen 

mellan MB och annan säkerhetslagstiftning 

och som undrar om förhållandet dem 

emellan.  

4 

15 Oklarheter kring vad 

säkerhetskonceptet har för 

funktion 

Poäng ges om respondenten har uttryckt 

oförståelse för vad säkerhetskonceptet har 

för funktion. 

4 

16 Sned fördelning av resurser 

mellan projektering och 

förvaltning 

Hit kategoriseras dem som uttryckligen 

sagt att det finns en sned fördelning i de 

resurser som fördelas på 

projekteringsskede respektive 

förvaltningsskede. 

3 

17 Dokumentation och 

sammanställning av möten och 

åtgärder längs processens gång 

Hit kategoriseras respondenter som 

kommenterat antingen positiva eller 

negativa erfarenheter gällande 

dokumentering vid framtagandet av 

säkerhetskoncept är. 

3 

18 Begränsade resurser hos 

myndigheter leder till 

Till detta tema kategoriseras respondenter 

som tagit upp att det råder resursbrist och 

3 
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svårigheter att ta ordentliga 

grepp kring riskfrågor 

kompetens på kommunnivå och/eller 

myndighetsnivå. 

19 Säkerhetskonceptet är tekniskt 

fokuserat 

Hit kategoriseras respondenter som 

uttryckt att säkerhetskoncept är viktat mer 

åt tekniska åtgärder än innehållet av mjuka 

aspekter. 

2 

20 Utrymningsvägar har varit en 

fråga det fokuserats mycket på 

Hit kategoriseras respondenter som berättat 

att utrymningsvägar utgjort ämne för 

många diskussioner om säkerhetsnivån i en 

tunnel. 

1 

21 Risk är endast en liten del i en 

större process 

Hit kategoriseras respondenter som 

uttryckt att de anser att 

riskhanteringsprocessen utgör underlag 

och är en stödprocess till en större process, 

i detta fall planprocessen. 

1 

22 Att tidigt involvera flera olika 

aktörer är en fördel med 

säkerhetskoncept 

Hit kategoriseras respondenter som 

uttryckt att de ser en fördel med att i ett 

tidigt skede involvera flera olika aktörer. 

1 

 


