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Förord 
Projektet ”Transparent Informationshantering och Samverkan för ökad Säkerhet vid 
transport av farligt gods – TISS” har bedrivits av en tvärvetenskaplig forskargrupp 
från Handelshögskolans Företagsekonomiska och Juridiska institutioner samt 
Institutionen för Tillämpad IT vid Göteborgs Universitet. Arbetet inleddes 2016 och 
rapporteras nu genom denna slutrapport. 

Inom ramarna för projektet har forskarna haft ambitionen att tillsammans 
med representanter från myndigheter och transportbransch utveckla kunskap som 
bidrar till säkrare transporter av farligt gods. Vi har genomfört ett stort antal 
samtal, intervjuer, workshops och fältstudier med olika typer av aktörer. Därtill har 
omfattande disciplinspecifika studier genomförts med tillhörande litteraturstudier, 
rättsutredningar och andra typer av utredningar. En omfattande tvärvetenskaplig 
kunskapsmassa har byggts upp inom projektet. Studierna har, utöver denna 
rapport, resulterat i ett flertal publikationer, vetenskapliga artiklar, 
konferensbidrag, presentationer och böcker. 

Denna slutrapport innehåller en översiktlig nulägesbeskrivning av transporter 
av farligt gods. Nulägesbeskrivningen, med tillhörande publikationer, utgör ett mer 
samlat resultat av projektmedlemmarnas ansträngningar. Slutrapporten innehåller 
även en önskvärd målbild vilken i korthet handlar om en nationell Nollvision för 
transport av farligt gods. För att nå målbilden samlas de viktigaste resultaten från 
projektet i en lista med åtgärdsförslag, vilken omfattar åtta områden som 
projektgruppen anser har särskilt god potential för utveckling. Under varje 
fokusområde listas åtgärdspunkter, vilka syftar till att bidra till arbetet med säkra 
transporter av farligt gods. 

Under arbetets gång har vi haft värdefulla och givande kontakter med ett stort 
antal personer från såväl bransch som myndigheter som arbetar med transport av 
farligt gods. Vi vill rikta ett stort tack till alla berörda, men särskilt nämna Brita 
Skärdin på MSB, vars stora kunskap och generositet med densamma har varit 
särskilt värdefull! 

Göteborg, 2021-10-01 

Thomas Erhag, professor 
Lars-Göran Malmberg, professor 

Göteborgs universitet 
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Sammanfattning 
Farligt gods kan definieras som de ämnen och föremål som kan orsaka skada på 
människor, miljö och egendom om de inte hanteras på rätt sätt under transport. I 
förhållande till den mängd farligt gods som transporteras i Sverige inträffar 
förhållandevis få allvarliga olyckor. Däremot inträffar en incident med farligt gods 
nästan varannan dag i Sverige. 

Syftet med projektet är att bidra till att transporter av farligt gods kan 
genomföras på ett så säkert, men ändå ändamålsenligt, sätt som möjligt. 
Utgångspunkten är att identifiera styrkor och svagheter längs transportkedjan för 
att olyckor med transport av farligt gods ska kunna undvikas. Inom projektet har 
information och kunskap samlats in direkt från privata och offentliga aktörer i 
transportkedjan eller med koppling till kedjan. Detta har skett genom intervjuer, 
möten, fältstudier, studiebesök, workshops och konferenser samt indirekt genom 
bland annat litteraturgenomgångar, studier av media och regelanalyser med stöd av 
juridisk metod. Undersökningarna har, förutom denna rapport, resulterat i ett 
flertal publikationer, såsom exempelvis vetenskapliga artiklar, böcker och 
konferensbidrag samt olika typer av presentationer. Den kanske viktigaste 
kunskapsspridningen har dock skett genom en nära dialog med avnämare och 
genom ett ömsesidigt lärande. 

I denna rapport återges viktiga resultat från projektet. I kap. 2-7 återfinns en 
nulägesbeskrivning med tillhörande publikationer som utgör ett samlat resultat av 
undersökningarna som utförts under projektets gång. Nulägesbeskrivningen 
omfattar en beskrivning och analys av följande: 

• transportkedjan vid transport av farligt gods (kap. 2)
• transportkedjan som en informationsmiljö (kap. 3)
• regelverken rörande transport av farligt gods (kap. 4)
• säkerhetsrådgivare för transport av farligt gods (kap. 5)
• tillsyn för säkrare transporter av farligt gods (kap. 6)
• problem och brister i transportkedjan (kap. 7)

Kapitlen utgör ett underlag för att kunna formulera de åtgärdsförslag som
presenteras i kap. 8. I det avslutande kap. 9 ges en utblick mot framtidens 
utmaningar. 

Det ska poängteras att det inte finns ett enda specifikt problem inom området 
för transport av farligt gods, utan det föreligger flera olika problem. Dessa 
problem kan enskilt eller i samverkan med varandra leda till risker som påverkar 
säkerheten negativt vid transport av farligt gods. Det är därför viktigt att riskerna 
minimeras, till fördel för ökad säkerhet. Det finns dock inte en enda lösning 
eftersom området är komplext med många aktörer och omfattande och detaljerade 
regelverk. Vi presenterar åtta åtgärdsområden som vi menar är särskilt viktiga och 
introducerar en målbild som består av en nollvision för olyckor, incidenter och 



tillbud vid transport av farligt gods. Nollvisionen preciseras i kap. 8. De aktuella 
åtgärdsområdena presenteras i kap. 8 och utgörs av: 

• Ökad medvetenhet
• Ändamålsenliga regelverk
• Rätt kompetens
• Stärkt säkerhetsrådgivarroll
• Informationstillgång
• IT-system med samverkansförmåga
• Synliggörande av dolt farligt gods
• Effektiv tillsyn och kännbara konsekvenser

Åtgärdsområdena innehåller en tillhörande problematisering för att sätta
området i sitt sammanhang. Varje åtgärdsområde omfattar även en delvision som 
visar på vad just det området kan bidra med för att nå nollvisionen som framförs i 
projektet. Vidare ges exempel på konkreta åtgärdsförslag som har kunnat 
identifieras genom forskningen i projektet. Dessa åtgärdsförslag har särskilt god 
potential att kunna bidra till säkrare transporter av farligt gods. 
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1 Inledning 
1.1 Bakgrund och syfte 
Det finns många ämnen och föremål som genom sin karaktär utgör en risk för 
människors hälsa, säkerhet och egendom liksom för den omgivande miljön. 
Riskerna med farliga ämnen ökar när de transporteras men samtidigt är transporter 
nödvändiga för att samhället ska fungera. Dessutom kan en stor del av de varor 
och produkter vi använder dagligen klassas som farligt gods eller så har de någon 
gång under sin tillverkning varit beroende av farligt gods. Ett väl fungerande och 
säkert transportsystem för farligt gods är således mycket viktigt för samhället. 
Syftet med projektet Transparent Informationshantering och Samverkan för ökad 
Säkerhet vid transport av farligt gods (TISS), som slutredovisas i denna rapport, är 
att bidra till att nödvändiga transporter av farligt gods kan genomföras på ett så 
säkert men ändå rationellt sätt som möjligt.  

Farligt gods kan definieras som de ämnen och föremål som kan orsaka skada 
på människor, miljö och egendom om de inte hanteras på rätt sätt under transport. 
Det kan t.ex. vara ämnen som är explosiva, frätande, giftiga, radioaktiva eller 
liknande. Detta innebär att det är en stor bredd av produkter som kan klassas som 
farligt gods. En farligt gods-transport kan utgöras av allt från en stor tankbil med 
bensin, via en lastpall med batterier till en liten kartong med nagellack. En del 
farligt gods uppfattas direkt som farligt av alla inblandade (t.ex. explosiva varor), 
medan det för annat farligt gods (t.ex. vissa hushållsprodukter) inte alltid är lika 
uppenbart att det rör sig om farligt gods.  

En typ av olyckor med farligt gods är när fordon och farkoster med farligt gods 
i lasten är inblandade i trafikolyckor eller andra haverier och en typ är när det 
farliga godset i sig orsakar olyckor, t.ex. genom att börja brinna, explodera eller 
läcka ut. I förhållande till den mängd farligt gods som transporteras i Sverige 
inträffar förhållandevis få allvarliga olyckor, men Sverige är inte helt förskonat. Då 
det rör sig om stora mängder farligt gods handlar det framförallt om kollisioner 
och urspårningar med tåg med läckage eller risk för läckage som får stora 
samhällskonsekvenser.  

Exempel är Kävlinge 1996: Tåg med ammoniak spårar ur, 9000 boende 
evakuerade; Kälarne 1997: Tåg med svaveldioxid, ammoniak, etylenoxid och 
acetaldehyd spårar ur, 800 boende evakuerade; Borlänge 1998 och 2000: Tåg med 
gasol kolliderar respektive spårar ur, 600 boende evakuerade år 2000; och 
Ledsgård 2005: Tåg med klor spårar ur, västkustbanan stängd förbi olycksplatsen i 
tre veckor. Vägtransporter sker med mindre kvantiteter än med järnväg men utförs 
å andra sidan blandat med andra trafikanter. Ett exempel är Kungälv 2011: 
Tankbil med diesel krockar och börjar brinna, tankbilsföraren omkommer.  

Vid en internationell utblick kan nämnas ett skenande oljetåg med 73 vagnar 
som 2013 exploderade i kanadensiska Quebec och det är tyvärr inte ovanligt med 
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många dödsoffer i samband med stöld av bränsle från tanklastbilar i 
utvecklingsländer. Det har även inträffat flera containerbränder ombord på fartyg, 
exempelvis 2019 ombord på KMTC Hong Kong i en hamn i Thailand och 
ombord på APL Vancouver på dess väg till Singapore liksom X-Press Pearl 2021 
där containrar med farligt gods fattade eld så att fartyget slutligen sjönk utanför Sri 
Lanka. Den enorma explosionen i Beiruts hamn 2020 utgör ett exempel där det 
förvisso inte handlade om transport utan om lagring, men väl illustrerar vad farliga 
ämnen såsom ammoniumnitrat kan orsaka. 

Även om det är ovanligt med olyckor visar mediabevakningen under projektets 
löptid att det inträffar en incident med farligt gods nästan varannan dag i Sverige. 
Det kan handla om renodlade olyckor men också om medvetet fusk där det farliga 
godset transporteras ”dolt” eller att någon väljer att inte följa det regelverk som 
omgärdar transporter av farligt gods. Än värre är om det finns illvilliga syften. 
Lastbilar har t.ex. använts för terroristattacker såsom på Drottninggatan i 
Stockholm 2017 där konsekvenserna kunde varit ändå allvarligare om lastbilen 
varit lastad med farligt gods. 

Utgångspunkten i projektet är att identifiera styrkor och svagheter längs 
transportkedjan för att olyckor med transport av farligt gods ska kunna undvikas. 
Med transportkedjan avses det farliga godsets hantering från beställning, packning, 
upphämtning, pågående transport, eventuell omlastning till exempelvis annat 
trafikslag och till slutlig avlämning. Det är många aktörer, både privata och 
offentliga, som är involverade i samband med det farliga godsets väg genom 
transportkedjan. Som individer spelar säkerhetsrådgivarna en nyckelroll då de 
omsätter regelverken rörande transport av farligt gods till rutiner och instruktioner 
inom företag och offentliga verksamheter. Likaså ska de vara uttolkare av 
regelverken och ge rådgivning. De offentliga aktörerna utgörs huvudsakligen av 
förvaltningsmyndigheter såsom Myndigheten för samhällsskydd och beredskap 
(MSB), Polisen och Kustbevakningen men även länsstyrelserna och kommunerna. 
I denna domän aktualiseras frågor rörande kontroll och tillsyn av transporterna 
med farligt gods samt myndighetssamverkan för effektivisering av sådan tillsyn. 

För att transporterna av farligt gods ska kunna utföras säkert och effektivt är 
aktörerna beroende av att de får information och de producerar samtidigt 
information som andra aktörer behöver. I samband med transporterna av farligt 
gods blir behovet av rätt information på rätt plats och i rätt tid påtagligt. Genom 
att identifiera brister, och därigenom olika behov hos aktörerna, kan också 
särskilda åtgärdsområden identifieras.  

1.2 Metod och genomförande 
Det här avsnittet beskriver forskningsprojektets metodologiska ställningstaganden 
och de aktiviteter som genomförts under projektperioden 2016 till 2021.  

Att genomföra säkra och rationella transporter av farligt gods är svårt, kräver 
samordning mellan många aktörer och det omgärdas av ett mycket komplext 
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regelverk globalt, inom EU och nationellt. En forskningsstudie om farligt gods 
kräver därför en tvärvetenskaplig ansats som fångar upp komplexiteten i frågorna. 
TISS-projektet har involverat forskare från disciplinerna företagsekonomi/logistik, 
informatik, juridik och miljövetenskap.  

Forskningen har bedrivits genom gemensamma aktiviteter längs huvudspåret 
om säkrare transporter av farligt gods kombinerat med fokuserade delstudier för 
belysning av specifika frågeställningar. På så sätt kompletteras projektets 
tvärvetenskapliga angreppssätt med mer specifika forskningsmetoder från 
respektive disciplin. En mer detaljerad redogörelse för använda forskningsmetoder 
ges i de rapporter och vetenskapliga artiklar som publicerats separat och som listas 
i slutet av detta kapitel. 

Information och kunskap har samlats in direkt från aktörerna genom 
intervjuer, möten, fältstudier, studiebesök, workshops och konferenser; och 
indirekt genom litteraturgenomgångar, studie av publik media, regelanalyser med 
stöd av juridisk metod och granskningar av andra typer av utredningar. Interaktion 
med både kommersiella och myndighetsaktörer har varit centralt i projektet och en 
stor mängd aktörer har bidragit och involverats på olika sätt. Forskargruppen har 
lagt stor vikt på intersubjektivitet mellan disciplinerna genom en mängd interna 
workshops och seminarier för att tillsammans kunna beforska de fenomen som är 
centrala för området transport av farligt gods.  

Projektet har inte bara samlat in information från transportbranschens aktörer 
och myndigheter, utan genom en mängd aktiviteter möjliggjort kunskapsutveckling 
och erfarenhetsutbyte direkt dem emellan. Dialogen med berörda aktörer och 
kontinuerlig återkoppling till dem har varit centralt under projekttiden.  

Inledningsvis genomfördes studiebesök och möten med bransch- och 
myndighetsaktörer. Myndigheters tillsynsverksamhet har studerats genom 
observationer och fältarbete på plats. Genom flera workshops samlades 
representanter för olika aktörskategorier för att gemensamt arbeta med viktiga 
frågeställningar. Resultaten från workshopen återkopplades till deltagande aktörer. 
Kunskapsspridning har skett genom aktiv medverkan vid kurser, och då särskilt 
Polisens årliga ADR-fortbildning. Vidare har projektet och projektresultat 
presenterats vid akademiska och praktikinriktade konferenser. Figur 1 beskriver 
grovt med vilken intensitet olika aktiviteter genomförts under projekttiden. 
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Figur 1. Projektaktiviteter. 

Genom ett stort antal intervjuer har empiriskt material samlats in. Syftet har varit 
att bygga upp ett rikt empiriskt material för analys och sammanställning. Vissa 
intervjuer har varit breda för att fånga in mönster och skapa övergripande bilder. 
Andra intervjuer har varit strukturerade och avgränsade med specifika frågor. 
Intervjuerna har spelats in och transkriberats och med hjälp av analysverktyg 
såsom Atlas har intervjuerna kodats. Verktygen underlättar tematisering samt 
möjliggör olika typer av analyser och specifika sammanställningar. 

Kunskapsspridning till en bredare allmänhet har skett genom debattartiklar i 
dagspress, kortare projektbeskrivningar, webbsidor och via andra forskare och 
aktörer. Projektdeltagare har aktivt fört in kunskap och resultat från projektet i 
kurser på Göteborgs universitet och kunskaperna genererade i projektet har 
bidragit till ett kapitel om farligt gods i en lärobok i logistik. Studenter har 
engagerats genom kursuppdrag och examensarbeten med företrädare från 
myndigheter och privata transportaktörer som avnämare. Gästföreläsare från 
transportbranschen och myndigheter har bjudits in och deltagit i kurser. 

Sammantaget har projektet genomfört eller medverkat i olika typer av 
aktiviteter i följande omfattning: 

 86 intervjuer, varav  
 39 med myndigheter,  
 38 med transportbranschens kommersiella aktörer och  
 9 med andra aktörer som inte enbart verkar inom transportområdet, 

såsom IT-leverantörer. 
 38 möten och studiebesök  
 10 fältstudier och observationer på plats tillsammans med bl.a. 

Trafikpolisen, Kustbevakningen och vid samtillsyn även andra 
myndigheter. 
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 11 workshops med olika målgrupper såsom tillsynsmyndigheter och 
transportbranschens aktörer. 

 Medverkan i 5 utbildningar och bidrag till en lärobok 
 13 konferenser där projektet och dess delresultat presenterats 

1.3 Avgränsningar 
Transport av farligt gods är i sig ett mycket omfattande och komplext område som 
kan studeras ur en mängd olika perspektiv med flera olika problematiserande 
utgångspunkter. Det blir därför viktigt med tydliga avgränsningar.  

Det centrala begreppet i denna rapport är utan tvekan farligt gods, vilket kan 
definieras som de ämnen och föremål som kan orsaka skada på människor, miljö 
och egendom om de inte hanteras på rätta sätt under transport. I projektet 
används en pragmatisk avgränsning av vad som är farligt gods till sådana ämnen som 
regelverken för transport av farligt gods klassificerar som farliga. Transport av farligt gods är 
utförligt reglerat genom föreskrifter för varje trafikslag där det anges hur ämnena 
ska förpackas, hur de får samlastas, krav på skyltning, skyddsutrustning osv. 
Bestämmelserna för transport av farligt gods på väg återfinns i Agreement 
concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Road (ADR) för 
vägtransporter och motsvarande för järnväg i Regulation concerning the 
International Carriage of Dangerous Goods by Rail (RID). Se vidare Kapitel 4 för 
en utförligare diskussion om regelverken. Utifrån godsets egenskaper delar 
regelverket in farligt gods i nio olika klasser vid transport såsom framgår av tabell 
1.  

Tabell 1. Klasser av farligt gods.  
Klass Namn 
1 Explosiva ämnen och föremål 
2 Gaser 
3 Brandfarliga vätskor 
4  Brandfarliga fasta ämnen 
5 Oxiderande ämnen och organiska peroxider 
6 Giftiga och smittförande ämnen 
7 Radioaktiva ämnen 
8 Frätande ämnen 
9 Övriga farliga ämnen och föremål 

 

Det farliga godset kan sedan ytterligare specificeras med så kallade UN-nummer 
som är en fyrsiffrig kod som identifierar ämnet1, t.ex. har dieselbränsle UN-numret 
1202. I regelverken finns därefter utförliga bestämmelser kring hur varje UN-
nummer får transporteras.  

I kombination med denna regelorienterade utgångspunkt ligger fokus på när 
det farliga godset (ämnet eller föremålet) transporteras, inte när sådant gods 
produceras, används, lagras, återvinns eller liknande. Det huvudsakliga trafikslaget 
som undersöks är vägtransporter, eftersom många av de problem och brister som 

1 En databas över UN nummer finns tillgänglig på https://rib.msb.se/  
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identifieras också har relevans för andra trafikslag som ofta kombineras med 
vägtransporter. Därtill studeras järnvägstransporter och sjötransporter men i mer 
begränsad utsträckning och rapporteras främst i delrapporter och artiklar. 
Flygtransporter och transporter på inre vattenvägar berörs inte mer än som 
illustrerande exempel.  

Huvudsakligt fokus ligger på att olyckor med transporter av farligt gods ska 
undvikas, vilket kan benämnas för ’kalla fall’. När olyckan väl är framme, så kallade 
’varma fall’, behandlas i mer begränsad utsträckning, t.ex. hur Räddningstjänsten 
verkar vid tillbud. Informationsbehovet vid hantering av olyckor omfattas av 
rapporten, men inte kemi, teknik, räddningsinsats och krishantering.   

Merparten av regelverken som berör transport av farligt gods är resultat av 
förhandlingar inom Förenta nationerna och Europeiska unionen. Det är framtaget 
över tid efter internationella kompromisser och är mycket svårt att ändra. Det 
skulle därför inte vara meningsfullt för projektet att föreslå att regelverket ska 
skrivas om. Förslag till förändringar måste därför rymmas inom ramen för 
befintlig lagstiftning, vilket medför en avgränsning för projektet.  

Projektet har ett mer övergripande fokus och är inte avgränsat till någon 
särskild farligt gods-klass. I projektet studeras inte de farligt gods-klasser som 
kräver specialtransporter, såsom exempelvis radioaktivt gods, mer än översiktligt. 
Försvarsmaktens transporter av t.ex. ammunition och sprängämnen i egen regi 
följer delvis ett eget regelverk och ingår därför inte i studien.  

1.4 Rapportens disposition 
Kapitel 2 i den här huvudrapporten innehåller en översiktlig beskrivning av hur 
och av vilka aktörer som farligt gods transporteras. Transportkedjan och ett antal 
generella transportfall beskrivs i text och bild. Därtill presenteras de 
aktörskategorier som transporterar respektive reglerar och utför tillsyn och i ett 
avslutande avsnitt diskuteras aktörernas makt och inflytande över 
transportsystemet.  

I kapitel 3 tillförs en informationsdimension där informationsmiljö, den 
information som behövs för att styra transporter av farligt gods liksom de 
stödjande informationssystemen presenteras. Transporthandlingar, märkning och 
den information som skapas av olika aktörer i transportkedjan beskrivs. En 
särskild diskussion berör interoperabilitet i informationsmiljön. 

Transporter av farligt gods regleras i en mängd olika lagar, förordningar och 
styrdokument. Dessa beskrivs i detalj i kapitel 4 uppdelat på global, EU, nationell, 
regional och lokal nivå och i anslutning till det de reglerande aktörerna. Särskilt 
fokus läggs vid ADR- och RID-regelverken.  

Säkerhetsrådgivarna har en central roll för säker transport av farligt gods. I 
kapitel 5 presenteras den roll och de uppgifter de har, hur de utbildas och hur 
rollen regleras. Därtill diskuteras vilka svårigheter säkerhetsrådgivarna ställs inför. 
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Myndigheternas tillsynsuppdrag är ett viktigt element för att säkerställa att 
transporterna utförs enligt regelverket. Kapitel 6 utgår från hur myndigheternas 
tillsynsansvar definieras och regleras och den samordnade tillsynen ges särskilt 
utrymme. 

Inom projektet har intervjuer, studiebesök och workshops använts för att 
kartlägga de problem och brister som belastar transportkedjan. Kapitel 7 
struktureras utifrån transportkedjans olika länkar, informationsmiljön och den 
operationella kontrollen och det innehåller många citat från representanter för 
branschens aktörer. Kapitlet avslutas med exempel på regeringens åtgärder för att 
komma till rätta med problem inom transport av farligt gods. 

Tyngdpunkten i rapporten ligger i kapitel 8 med åtgärdsförslag. Efter en 
inledning om en nollvision för olyckor med farligt gods struktureras kapitlet med 
utgångspunkt i olika teman: ökad medvetenhet, ändamålsenliga regelverk, rätt 
kompetens, stärkt säkerhetsrådgivarroll, tillgänglig information, IT-system med 
förbättrad interoperabilitet, synliggjort dolt farligt gods och effektiv tillsyn och 
kännbara konsekvenser. Respektive tema inleds med en problematisering baserad 
på tidigare delar av rapporten, en delvision varefter exempel på åtgärder definieras. 

Huvudrapporten avlutas med en reflektion över hur godstransporterna kan 
tänkas utvecklas framöver utifrån drivkrafterna hållbarhet, elektrifiering, 
automatisering och digitalisering. Med detta som bas diskuteras kortfattat hur 
regleringen transporter av farligt gods påverkas. 

Rapporten är relativt omfattande och att läsa den i sin helhet kräver ett stort 
intresse och ihärdighet och vi vill därför bidra med en ansats till läsanvisning för 
olika professioner. Introduktionen till vad farligt gods innebär och aktörernas 
roller rekommenderas för den som vill ha en överblick om fenomenet och till de 
som inte arbetar med transporter av farligt gods till vardags, men behöver en 
grund för att tillgodogöra sig specifika aspekter i övriga kapitel. 

De som representerar en kommersiell aktör i transportkedjan har sannolikt en 
god överblick av det som presenteras i kapitel 2 och kan gå vidare med andra 
kapitel utifrån yrkesrollen. Regelverket i kapitel 4 är förstås viktigt liksom den 
djupare insynen i säkerhetsrådgivarnas roll i kapitel 5. Informationsflödet är därtill 
centralt, särskilt med den accelererande digitaliseringen, varför kapitel 3 bör vara 
intressant för ökad förståelse för informationsflöden och stödjande verktyg. 

De som stödjer transportkedjan med informationssystem och utrustning 
rekommenderas att ta till sig överblicken i kapitel 2 om det inte är helt känt och 
sedan det mer specifika om informationsmiljön i kapitel 3 och regelverket i kapitel 
4.  

Verksamma i tillsynsmyndigheter rekommenderas att läsa kapitel 6 om just 
tillsyn, sedan analysen av problem och brister i kapitel 7 och därefter 
åtgärdsförslagen i kapitel 8.  
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Ram- och regelskapande aktörer har sannolikt redan god insyn i det som 
hanteras i kapitel 4 om regelverken och kan fokusera analysen av fel och brister i 
kapitel 7 och förstås åtgärdsförslagen i kapitel 8. 

Den som är yrkesverksam inom samhällsplanering slutligen, finner element 
som påverkar utformningen av den fysiska miljön i små portioner genom 
rapporten men har sannolikt särskilt intresse för fallstudien om Älvstaden i 
Göteborg som återfinns i kapitel 9. 

1.5 Separata publikationer 
Ett antal rapporter, artiklar och andra skriftliga publikationer har framställts under 
projekttiden. Det skriftliga resultatet riktar sig till olika målgrupper. Allt från den 
bredare allmänheten i form av debattartiklar i dagspress, till myndigheter och 
transportbranschen i form av rapporter från delstudier, och slutligen till akademin 
i form av vetenskapliga tidskriftsartiklar och bokkapitel. Hela projektet 
sammanfattas i den här huvudrapporten, men nedan listade publikationer utgör 
mer detaljerad rapportering från delstudierna. 

Vetenskaplig publicering tenderar att ta lång tid då det s k peer review-
förfarandet och sammanställning av tidskriftsnummer och böcker tar lång tid. Alla 
publikationer från projektet är därför ännu inte fullt ut publicerade. För att snabba 
på processen är det dock vanligt att artiklar görs tillgängliga online innan de är 
formellt publicerade i ett specifikt tidskriftsnummer. Två böcker om tillsyn 
respektive säkerhetsrådgivare är också under slutförande och beräknas vara 
publicerade i början av 2022. 

Flertalet delrapporter och artiklar finns tillgängliga för nedladdning på följande 
webb-sida: https://www.gu.se/forskning/tiss-transparent-informationshantering-
och-samverkan-for-okad-sakerhet-vid-transport-av-farligt-gods. 

1.5.1 Forskningsrapporter 
Forskningsrapporterna vänder sig till en tämligen bred målgrupp av forskare, 
experter och yrkesverksamma inom företag och offentliga verksamheter. 
Rapporteringsformen kräver ofta viss sakkunskap av läsaren men har inte lika 
snävt vetenskapligt och ”komprimerat” språk som tidskriftsartiklar. 

Gonzalez-Aregall, M., Flodén, J., Woxenius, J., Malmberg, L.-G., Sallander, A.-S., 
Nuldén, U., Pessi, K. & Ellis, J. (2021). Reducing undeclared and misdeclared 
dangerous goods to improve maritime transport safety. Lighthouse-rapport, Göteborg. 
38 sidor. 
https://www.lighthouse.nu/sites/www.lighthouse.nu/files/fs13_2020_reduci
ng_undeclared_and_misdeclared_dangerous_goods_to_improve_maritime_tr
ansport_safety.pdf. 

Pessi, K. (2021). Informationssystem interoperabilitet, Kontextuella faktorer och arkitekturella 
designprinciper. Institutionen för tillämpad IT, Göteborgs universitet. Rapport 
som används i undervisning på Göteborgs universitet. 
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https://www.lighthouse.nu/sites/www.lighthouse.nu/files/fs13_2020_reducing_undeclared_and_misdeclared_dangerous_goods_to_improve_maritime_transport_safety.pdf
https://www.lighthouse.nu/sites/www.lighthouse.nu/files/fs13_2020_reducing_undeclared_and_misdeclared_dangerous_goods_to_improve_maritime_transport_safety.pdf


Sallander, A-S. (2018). Delrapport för Transparent Informationshantering och Samverkan för 
ökad Säkerhet vid transport av farligt gods (TISS) – Juridiska utgångspunkter och 
regelöversikt, Juridiska institutionens interna skriftserie. ISBN: 978-91-87869-
18-1. 

1.5.2 Böcker 
Böcker är mer omfattande sammanställningar sammanhållna som monografier. De 
kan vända sig till en tämligen snäv krets av forskare inom samma fält, men ofta till 
en bredare målgrupp med studenter och verksamma i praktiken. Kunskap som 
byggs upp inom forskningsprojekt finner också sin väg till kurslitteraturen även 
om böckerna inte skrivs inom projekten, vilket kapitlet i Logistikens grunder är ett 
exempel på. 

Bäckman, T. (2022). Effektiv tillsyn av transport av farligt gods (arbetstitel), Jure 
Förlag, Stockholm. Kommande. 

Sallander, A-S. & Nuldén, U. (2022). Säkerhetsrådgivare för transport av farligt gods.  
(arbetstitel), Jure Förlag, Stockholm. Kommande bok. 

Woxenius, J. (2019). Specialgods, kapitel 22 i Lumsden, K., Stefansson, G., 
Woxenius, J. Logistikens grunder, Studentlitteratur, Lund. 

1.5.3 Vetenskapliga konferensartiklar 
I många vetenskapliga discipliner används konferenser för att presentera studier 
och tankar som inte riktigt är framme vid stadiet för tidskriftspublicering. 
Konferensartiklar har därför något lägre status, men är samtidigt en bra källa för 
att förstå vartåt fältet utvecklas, för att författare ska kunna testa och sprida idéer, 
och få in kvalitetshöjande kommentarer från kollegor. Konferenser har en särskilt 
stor betydelse inom Informatik där disciplinens snabba utveckling gjort att den 
långsamma processen i tidskrifterna har bedömts bromsa disciplinens utveckling. I 
det området kan konferensartiklars status jämföras med tidskrifter i andra 
discipliner. 

Flodén, J. & Woxenius, J. (2019). A stakeholder analysis of actors and networks for land 
transport of dangerous goods, 15th World Conference on Transport Research 
(WCTR), Mumbai, 26-31 maj 2019. (Senare omarbetad och publicerad som 
tidskriftsartikel). 

Nuldén, U. & Sallander, A-S. (2020). E-Service for Knowledge Sharing in Transport of 
Dangerous Goods. The 17th Scandinavian Workshop on E-Government, SWEG 
2020. 

Saarikko, T., Nuldén, U., Meiling, P. & Pessi, K. (2020). Framing Crisis Information 
Systems: The case of WIS. I Proceedings of the 53rd Hawaii International 
Conference on System Sciences, HICSS 2020, IEEE Computer Society, s. 
2167-2176. 

Sallander, A-S. & Nuldén, U. (2020). Non-compliance to the IMDG code when 
transporting dangerous goods at sea – No longer a "risk"? Konferensbidrag 
accepterat för Swedish Transportation Research Conference 2020, ej 
presenterat pga Covid-19. 
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1.5.4 Vetenskapliga tidskriftsartiklar och bokkapitel 
Vetenskapliga tidskriftsartiklar och bokkapitel behandlar oftast en relativt snäv 
frågeställning och vänder sig till andra forskare inom samma forskningsområde. 
De följer ett visst format som utvecklats inom respektive disciplin och har 
generellt mycket fokus på redovisning av metod och forskningsbidrag. De 
genomgår en anonym och rigorös granskning av 2-3 andra forskare inom området, 
där manuskript kan nekas publicering eller genomgå en serie revisoner för att 
slutligen accepteras för publicering. Granskningen är mycket krävande avseende 
problematisering, metod, presentation, bidrag/nyhetsvärde men även avseende 
relevans för forskningsområdet och praktik. Förvaltningsrättslig tidskrift och 
Skattenytt har bredare målgrupp som inkluderar praktiserande jurister och 
verksamma i lagstiftande organisationer. 

Erhag, T. (2020). Formellt eller faktiskt arbetsgivarbegrepp vid tillämpning av 
förordning 883/2004?, Skattenytt, Nr 12 2020. 
https://sn.eddy.se/argang/2020. 

Flodén, J. & Woxenius, J. (2021a). A stakeholder analysis of actors and networks 
for land transport of dangerous goods, Research in Transportation Business & 
Management. Tillgänglig online 2021-02-21. doi: 10.1016/j.rtbm.2021.100629. 
En tidigare version presenterades vid WCTR 2019, se ovan. 

Flodén, J. & Woxenius, J. (2021b). Risk in transporting dangerous goods via RoRo and 
RoPax shipping, I: Basu Bal, A., Rajput, T. Argüello, G., Langlet, D. (Red.) 
Contemporary Issues in Regulation of Risk: Transport, Trade and Environment in 
Perspective - Liber Amicorum Lars-Göran Malmberg, Brill. Kommande. Även 
accepterad för presentation vid International Association of Maritime 
Economists (IAME) konferens i Rotterdam, november 2021. 

Malmberg, L-G. (2021). Effektiv tillsyn. Vägen till en effektiv tillsyn – generell 
tillsynslag, skarpare reglering i myndighetsförordningar eller 
tillsynsvägledning? Förvaltningsrättslig tidskrift 2021 s. 297–339. Se även 
kommande publiceringar i Förvaltningsrättslig tidskrift under 2021–2022. 

Sallander, A-S. (2017). Genomförande och måluppfyllelse – EU:s direktiv om 
kontroll av vägtransport av farligt gods. Förvaltningsrättslig tidskrift, s. 329-345. 
http://www.forvaltningsrattslig.org.ezproxy.ub.gu.se/articles/find?terms=sall
ander. 

Sallander, A-S. & Nuldén, U. (2020b). HD om författningstext på annat språk än 
svenska – Återverkningar även för IMDG-koden?, Förvaltningsrättslig tidskrift, s. 
463-491. 
http://www.forvaltningsrattslig.org.ezproxy.ub.gu.se/articles/find?terms=sall
ander. 

Sallander, A-S. & Nuldén, U. Samordnad tillsyn (arbetstitel). Kommande artikel. 

Sallander, A-S. & Nuldén, U. Safe transport of dangerous goods – In a knowledge sharing 
perspective. Kommande artikel.  

10

https://sn.eddy.se/argang/2020
https://doi.org/10.1016/j.rtbm.2021.100629
http://www.forvaltningsrattslig.org.ezproxy.ub.gu.se/articles/find?terms=sallander
http://www.forvaltningsrattslig.org.ezproxy.ub.gu.se/articles/find?terms=sallander
http://www.forvaltningsrattslig.org.ezproxy.ub.gu.se/articles/find?terms=sallander
http://www.forvaltningsrattslig.org.ezproxy.ub.gu.se/articles/find?terms=sallander


Sallander, A-S. & Nuldén, U. Safety adviser for transport of dangerous goods – A case study 
of safety professionals, Kommande artikel. 

1.5.5 Debattartiklar och framträdande i media 
För att nå ut till en bredare allmänhet men även för att påverka ett skeende 
använder forskare debattartiklar. Det är också vanligt med uttalanden i form av 
intervjuer i bransch- och nyhetsmedia. Följande debattartikel tillsammans med den 
mer omfattande artikeln i Förvaltningsrättslig tidskrift (Sallander, A-S., & Nuldén, 
U. (2020b). HD om författningstext på annat språk än svenska – Återverkningar även för 
IMDG-koden?) har resulterat i beslut om att översätta lagstiftningen om farligt gods 
till sjöss, IMDG-koden, till svenska så att överträdelser kan lagföras i Sverige. 

Sallander, A-S. & Nuldén, U. (2020). Debatt: Misstänkta brott med farligt gods utreds 
inte. Svenska Dagbladet, digital publicering 2020-05-21 och publicering i 
papperstidning 2020-05-22. https://www.svd.se/misstankta-brott-med-
farligt-gods-utreds-inte. 

1.5.6 Handledda examensarbeten 
Under projektets gång har fyra uppsatser skrivits inom ämnesområdet farligt gods. 
Kompetens och kontakter upparbetade inom projektet har kommit till 
användning, men uppsatserna har inte belastat projektbudgeten då handledningen 
finansieras med grundutbildningsmedel.  

Hansson, C. & Meuller, M. (2021). Viktigt meddelande till allmänheten - En kvalitativ 
studie om varningssystemet VMA, Kandidatuppsats i Informatik. Göteborgs 
universitet. 

Cardfelt, A. & Eriksson, J. (2020). Context of use - En studie om hur kontextuella 
faktorer påverkar applikationsdesign med trafikpolisen som studieobjekt. 
Kandidatuppsats i Informatik. Göteborgs universitet. 

Svanberg, G., Svenson, S. & Törnqvist, R. (2020). Kontextbaserad utveckling - IT-Stöd 
för Trafikpolisen. Kandidatuppsats i Informatik. 

Lindström, E. & Otterström, V. (2018). Managing dangerous goods in reverse logistics - 
addressing the challenges of transporting parcels of dangerous goods in the reverse flow. 
Masteruppsats i Logistik. Göteborgs universitet. 

1.6 Relaterade forskningsprojekt 
Under åren har en både omfattande och genuin tvärvetenskaplig kunskapsmassa 
byggts upp inom projektet. Det har bland annat resulterat i flera delstudier inom 
projektet, men även ett antal nya initiativ som genererats genom projektet och 
nedan ges en kort beskrivning av några sådana initiativ som har resulterat i 
konkreta projekt. 

 Brand i förpackat gods till sjöss. Under de senaste åren har ett antal 
allvarliga containerbränder uppstått på fartyg och de allt större fartygen 
försvårar släckningsarbetet och ökar ekonomiska skadan. Detsamma gäller 
för RoRo-sjöfart och bilfärjor där även risken för personskador ökar. En 
särskild risk avser transport av farligt gods och särskilt om dessa inte 
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deklareras på rätt sätt. En förstudie om hur bränder i container- och 
RoRo-sjöfart kan undvikas bedrevs 2019-2021 tillsammans med 
SSPA/RISE och delfinansierades av Trafikverket via Lighthouse 
branschprogram. Projektet bygger på en litteraturstudie och intervjuer 
med varuägare, rederier, åkerier och hamnar och resultaten har publicerats 
i en rapport (Gonzalez-Aregall et al., 2021) och ett bokkapitel (Flodén & 
Woxenius, 2021b).  

 Stadsplanering Älvstaden. Transporter av farligt gods har inte genererat 
några stora olyckor i Sverige samtidigt som mindre incidenter hör till 
vardagen. I urban miljö ökar riskerna i och med vägnätets närhet till 
bostäder och verksamheter och Älvstaden i Göteborg är ett område som 
utgör ett tydligt exempel på detta med betydande flöden av människor och 
farligt gods på en liten yta. En förstudie har genomförts 2020 som visar på 
behov av ny kunskap om transporter av farligt gods i urban miljö, och nu 
planeras en större forskningsansökan för ett projekt med Älvstaden som 
fallstudieobjekt. Projektet syftar till att klargöra och analytiskt beskriva 
risker och utmaningar med transport av farligt gods i urban miljö, och att 
undersöka och analysera den fysiska planeringens styrning, praktik och 
konflikter. Det övergripande syftet med projektet är att bidra till ett 
säkrare samhälle genom att tillföra relevant kunskap som kan användas av 
de aktörer som har som ansvar att skydda liv, hälsa, egendom och miljö. 
Ett tvärande forskningssamarbete har initierats mellan praktiker inom 
fysisk planering, transportbranschen, räddningstjänst och forskare från 
relevanta discipliner. Projektet relaterar till MSB:s strategi för forskning 
och utveckling – Investering i kunskap för ett säkrare samhälle, SDG 11 
Hållbara städer och samhällen, och till Sendai Framework for Disaster 
Risk Reduction 2015-2030. 

 Transport av smittbärande farligt gods. Coronapandemin har inneburit 
att nya frågeställningar aktualiserats. Pandemin påverkade även 
transporterna av farligt gods och det fanns därför anledning att utforma en 
mindre och specifik studie om konsekvenser av en ökning av transporter 
av smittbärande avfall (klass 6.2). Studien syftar till att sammanställa olika 
aktörers erfarenheter och kunskap om effekter och konsekvenser som de 
erhållit under den pågående Corona-krisen och konsekvenserna för den 
operativa tillsynen vid transporter av farligt gods som utförs av olika 
myndigheter. 
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2 Transport av farligt gods 
Detta kapitel beskriver transportsystemet för farligt gods och de aktörer som är 
inblandade i systemet. Första delen av kapitlet ger en allmän introduktion till 
transport av farligt gods och beskriver några vanliga transportkedjor. Denna del är 
avsedd som en introduktion för läsare utan bakgrund inom farligt gods-
transporter. Andra delen av kapitlet presenterar en analys av aktörerna involverade 
i transport av farligt gods och kartlägger deras inflytande och makt över systemet.  

2.1 Farligt gods 
Farligt gods är de ämnen och föremål som kan orsaka skada på människor, miljö 
och egendom om de inte hanteras på rätta sätt under transport. Det kan t.ex. vara 
ämnen som är explosiva, frätande, giftiga, radioaktiva eller liknande. Detta innebär 
att det är en stor bredd av produkter som kan klassas som farligt gods. En farligt 
gods-transport kan utgöras av allt från en stor tankbil till en liten kartong. En del 
farligt gods uppfattas direkt som farligt av alla inblandade (t.ex. explosiva varor), 
medan det för annat farligt gods (t.ex. vissa hushållsprodukter) inte alltid är lika 
uppenbart att det rör sig om farligt gods. Ett väl fungerande och säkert 
transportsystem för farligt gods är viktigt för samhället då en stor del av de varor 
och produkter vi använder dagligen antingen direkt kan klassas som farligt gods 
eller har någon gång under sin tillverkning varit beroende av farligt gods. En 
utförligare diskussion kring definition av farligt gods i detta projekt finns i kapitel 
1.3.  

2.2 Transportkedjan för farligt gods 
En transportkedja utgörs av hela kedjan av aktiviteter från att en transport beställs 
tills att godset är levererat. Transportkedjan initieras av att en aktör gör en 
beställning av en transport. Förberedelse för transport genomförs, godset hämtas 
upp och transport startar. Transporten kan ske direkt från avsändare till mottagare, 
men det är vanligt att godset hanteras i en eller flera terminaler för att samlasta till 
större enheter eller för att byta till annat fordon eller trafikslag. Detta är särskilt 
vanligt vid transport av små försändelser över långa avstånd. Transportkedjor kan 
därmed delas in i flera steg före slutlig leverans till mottagaren. En generell kedja 
av aktiviteter kan således illustreras som i figur 2. 
 

 

Figur 2. En generisk modell av transportkedjans olika delmoment. 

Aktiviteterna utförs av olika typer av aktörer och för att utföra dessa 
aktiviteter krävs förstås fysiska resurser. Modellen ovan kan berikas med denna 
information för att ge en grafisk bild av transporten som kan användas för att 
identifiera var problem, brister och risker uppstår och vilka aktörer som ansvarar 
eller kan åtgärda det. I figur 3 ges ett exempel på en järnvägstransport från en 
avsändare med industrispår till en mottagare som bara kan ta emot leveranser med 
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lastbil. Avsändaren tar hjälp av en speditör vid beställning och förberedelse av 
transporten.  

 

Figur 3. Exempel på aktiviteter, aktörer och resurser i en transportkedja.  

Sådana här schematiska processbeskrivningar kan förstås göras mycket mer 
detaljerade och för komplicerade internationella transportkedjor kan modellens 
kedjor bli mycket långa. 

2.3 Aktörsroller inom transport av farligt 
gods  

I detta avsnitt presenteras de aktörsroller som förekommer inom transport av 
farligt gods uppdelat i aktörer i transportkedjan, respektive aktörer relaterade till 
reglering, policy, styrning och tillsyn.  

2.3.1  Aktörsroller i transportkedjan 
I regelverken om farligt gods utgås från tre huvudaktörer vid transport av farligt 
gods; Avsändare, Transportör och Mottagare. För var och en av dem finns 
särskilda skyldigheter relaterade till den aktuell aktörsrollen. Ytterligare tre andra 
aktörsroller som anges i regelverken är Förpackare/Fyllare, Lastare och Lossare. 
Samtliga sex aktörer agerar i någon del av transportkedjan. I normalfallet är dessa 
aktörer inte separata företag, utan flera av rollerna i en transportkedja kan innehas 
av samma företag, men dessa roller är kopplade till särskilt ansvar.  

Med avsändare menas ett företag som avsänder farligt gods för egen eller 
annans räkning. Om en transport utförs enligt ett transportavtal så är avsändaren 
den som anges som avsändare i avtalet. Avsändaren får ta hjälp av andra aktörer, 
exempelvis företag som erbjuder tjänster i egenskap av förpackare och lastare. 
Andra vanliga namn för rollen som avsändare är avlastare, transportköpare, 
beställare och varuägare. Det tre senare förutsätter att det är avsändaren som 
köper transporten, men det är inte alltid så. Till exempel är det vanligt att 
fordonstillverkarna och livsmedelskedjorna köper in, beställer och arrangerar 
transporterna från deras underleverantörer, vilket leder till att avsändaren i dessa 
fallen inte är beställare eller transportköpare. Begreppet varuägare beror dessutom 
på köpeavtalet som kan specificera var i transportkedjan ägandeskapet av 
produkten övergår till mottagaren. I varuflödessammanhang benämns avsändaren 
ofta leverantör eller (produkt)säljare. 

Transportör avser det företag som själv eller via underleverantörer 
transporterar farligt gods, med eller utan transportavtal. En vanlig aktör bland 
transportörerna är speditören som har en samordnande roll att planera och utföra 
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transporten. Speditörer som aktörsgrupp har en bakgrund som regel-, 
dokumentations- och förtullningsspecialister, men idag är huvuduppgiften att 
koppla ihop transportköpare med transportföretag och effektivisera transporterna 
genom samlastning och planering av transportkedjor. Speditörer kallas även 
transportförmedlare och det engelska begreppet ”logistics service provider” (LSP) 
används också. Den fysiska transporten utförs av transportföretag såsom åkerier, 
järnvägsföretag, rederier och flygbolag. Beroende på transportkedjans utformning 
köper transportörerna i sin tur transporttjänster av andra transportföretag (t ex ett 
åkeri som använder en färja eller ett åkeri som hyr in ett annat åkeri) och 
terminaltjänster av organisationer såsom hamnar och kombiterminaler. Speciellt 
inom åkerinäringen är underleverantörer vanliga och det förekommer att 
underleverantören i sin tur kan lägga ut transporten på sin underleverantör och så 
vidare i flera led.  

Med mottagare menas den som är angiven som mottagare i ett transportavtal. 
Om mottagaren i transportavtalet är en tredje part så räknas denne som mottagare 
enligt ADRS/RIDS. Sker transporten utan transportavtal så är mottagaren det 
företag som övertar det farliga godset vid ankomsten. Mottagaren får ta hjälp av 
andra aktörer, exempelvis lossningspersonal. I varuflödessammanhang används 
även begreppet (produkt)kund, (produkt)köpare och, särskilt för mindre 
försändelser, adressat. 

Förpackare/fyllare är den som förpackar farligt gods eller fyller det i en tank. 
När det gäller förpackningar kan det handla om att packa i mindre eller större 
förpackningar, och att i viss mån förberedda kollin för transport. För flytande 
farligt gods handlar det om att fylla det farliga godset i tankar av olika slag såsom 
tankfordon, tankcontainer, IBC, fat, dunkar etc. 

Med lastare avses den aktör som lastar farligt gods i eller på ett fordon eller 
järnvägsvagn. På motsvarande sätt avser lossare den som lastar av farligt gods från 
ett fordon eller järnvägsvagn. Lastare och lossare får oftast förlita sig på de 
uppgifter om det farliga godset som lämnats av andra aktörer. 

2.3.2 Aktörsroller relaterade till reglering, policy, 
styrning och tillsyn 

Det finns inte enbart transportaktörer, utan det finns även aktörsroller som är 
relaterade till reglering, policygivning, styrning och tillsyn av transport av farligt 
gods. Sådana aktörer återfinns på flera olika nivåer i samhället. 

För det första finns aktörer på internationell nivå, såsom exempelvis FN, 
OECD, IMO, OTIF, IATA, ICAO, m.fl. som tar fram internationella regelverk 
som t.ex. IMDG-koden för sjöfart. För det andra finns aktörer på EU-nivå som 
t.ex. EU domstolen vars praxis spelar stor roll. För det tredje återfinns aktörer på 
nationell central nivå i form av riksdag, regering och förvaltningsmyndigheter som 
ansvarar för nationell reglering och policy. De myndigheter som har särskild 
betydelse för området för transport av farligt gods är Myndigheten för 
samhällsskydd och beredskap (MSB), Transportstyrelsen, Polismyndigheten, 
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Kustbevakningen och Strålsäkerhetsmyndigheten som alla är särskild involverade i 
tillsynen av farligt gods. Vidare har även ett antal andra myndigheter betydelse för 
farligt gods då aspekter av transporterna kan hamna inom deras ansvarsområden, 
t.ex. rörande arbetsmiljö och arbetsrätt. Följande myndigheter kan lyftas fram: 
Trafikverket, Konkurrensverket, Skatteverket, Kronofogdemyndigheten, 
Försäkringskassan, Arbetsmiljöverket, Åklagarmyndigheten, 
Ekobrottsmyndigheten, Naturvårdsverket, Folkhälsomyndigheten, Socialstyrelsen, 
Livsmedelsverket, Jordbruksverket och Statens veterinärmedicinska anstalt.  

För det fjärde finns aktörer på regional nivå, där Länsstyrelserna är de 
viktigaste med bl.a. ansvar för infrastrukturplanering och skydd mot olyckor. För 
det femte återfinns aktörer på lokal nivå, främst i form av kommunerna som bl.a. 
ansvar för stadsplanering och vissa trafikföreskrifter. I det kommunala ansvaret 
ingår även räddningstjänsten. 

Aktörsrollerna som är relaterade till reglering, policy, styrning och tillsyn 
behandlas vidare i kap. 4 om regelverken för området för transport av farligt gods. 

2.4 Vanliga transportkedjor  
Förutsättningarna för transport av farligt gods varierar starkt mellan olika typer av 
transportlösningar. Transportlösningarnas lämplighet för en viss 
transportefterfrågan beror främst på typ av gods, sändningsvolym, 
transportavstånd, krav på transporttid och förstås på vilka trafikslag som är fysiskt 
tillgängliga. Nedan beskrivs ett antal vanliga transportkedjor i vilka farligt gods 
transporteras.  

I alla transportfallen sker transporten från en avsändare till en mottagare även 
om vissa transporttjänster begränsas till en del av transportkedjan. De enklaste och 
oftast mest storskaliga transporterna är direkttransporter från avsändare till 
mottagare, t ex en tankbil eller ett fartyg från ett raffinaderi till en fabrik. I de flesta 
transportkedjor används ändå terminaler såsom styckegodsterminaler, 
kombiterminaler och hamnar för om- och samlastning. Samlastning innebär att 
gods från flera avsändare och mottagare lastas på samma fordon. Samlastning görs 
inom ett trafikslag för att öka effektiviteten, men även en omlastning mellan 
trafikslag innebär samtidigt ofta en samlastning då trafikslagen har olika 
lastkapacitet. Ett exempel är att ett antal s.k. IBC-er (av engelska intermediate bulk 
containers, tankar i lastpallstorlek) hämtas hos olika avsändare, körs till en 
styckegodsterminal där de samlastas med annat gods i en semi-trailer. Semi-trailern 
i sin tur transporteras till en kombiterminal där den lastas på ett tåg som i sin tur 
kör ombord på en järnvägsfärja. Exemplet visar på hierarkin av samlastning. Till 
exempel är rederiets kundrelation med järnvägsoperatören och rederiets lastenhet 
är de vagnset som tåget delas upp i. Det farliga godset kan då sägas vara inbäddat i 
godstransportsystemets delar där varje aktör i kedjan bara har kontrakt med 
närmaste nivå. IBC-en i exemplet är således lastad i en semitrailer, som är lastad på 
ett tåg, som är lastad på en färja, där varje steg har sin egen kommersiella relation. 
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Dessa komplexa relationer belyser behovet av effektiv koordinering och väl 
fungerande informationsflöden i transportkedjan.  

2.4.1 Väg 
Lastbilen har sin stora fördel i att kunna ta sig fram till alla adresser och jämfört 
med järnväg har den god ekonomi även vid små försändelser och därmed är den 
flexibel. Branschen karakteriseras av ett stort antal aktörer av varierande storlek 
med ett betydande antal mycket små åkerier med bara enstaka lastbilar. Den 
internationella konkurrensen är också betydande då utländska lastbilar är vanligt 
förekommande i Sverige, speciellt genom s.k. cabotagetrafik. Se vidare kap. 4 och 
kap. 7.  

Hellast med lastbil är det enklaste transportfallet och motsvarar taxi i 
persontrafiken. En kund har helt enkelt så mycket gods, eller så bråttom, att det är 
motiverat att köra direkt från avsändare till mottagare. Det kan också vara att det 
inte finns annat gods som ska samma sträcka, att godset kräver speciellt fordon, 
t.ex. tankbil, eller säkerhetsskäl som gör att man inte samlastar med annat gods.  

Inom farligt gods utgörs hellast ofta av tanktransporter och utförs i regel av ett 
specialiserat åkeri med kunskap, tillstånd och anpassad utrustning. En speditör kan 
vara inblandad, men för hellaster kan de inte erbjuda särskilt mycket mervärde.  

 

 

Figur 4. Direkt hellasttransport med lastbil. Orange markerar farligt gods. Aktörer: 
avsändare-åkeri-mottagare. 

Stora volymer transporteras i hellast för skogs- och lantbruket men för farligt 
gods är typtransporten distribution av bränsle från depåer till bensinstationer i 
tankbilar. Åkerierna är ofta specialiserade på transport av farligt gods och 
personalen har i regel mycket god kunskap och erfarenhet av farligt gods.  

Hellast med lastbil och enhetslastbärare är en annan typ av 
hellasttransport. Här används en enhetslastbärare som kan separeras från lastbilen. 
Vanligt är att lastbilen är uppdelad på en dragbil och en enhetslastbärare i form av 
semi-trailer, ibland kallad påhängsvagn, med hjul, bromssystem och belysning. En 
annan variant är att lastbilen transporterar gods lastat i en stor enhetslastbärare 
såsom en container, ett växelflak (i princip en lastbils överbyggnad) eller ett 
rullflak. Dessa kan även lastas på ett semi-trailerchassi så att en dragbil kan 
användas. Med uppdelningen följer att ett åkeri med dragbil men utan särskild 
utrustning för hellast av farligt gods kan anlitas, t.ex. behövs inte specialanpassade 
tankbilar. Chaufförerna har därmed normalt inte lika stor erfarenhet av farligt gods 
som inom övrig hellast. Att transportera semitrailrar är det mest konkurrensutsatta 
åkerisegmentet och därmed erbjuds pressade priser. En speditör kan erbjuda 
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mervärde t.ex. genom att äga lastbäraren och ha kunskap om farligt gods. 
Lastbäraren kan ägas av avsändare, mottagare, åkeri, speditör eller fristående aktör, 
t.ex. leasingföretag. När specialbyggda semitrailrar används ägs dessa ofta av 
varuägaren.  

 

 

Figur 5. Hellasttransport med dragbil och semi-trailer. Aktörer: avsändare-åkeri-mottagare, 
speditör eller leasingföretag som äger semi-trailern.  

Lastbilstransport av partigods är försändelser som inte är tillräckligt stora 
för att utgöra en hellast, men samtidigt är för stora för att det ska vara motiverat 
att omlasta dem i en styckegodstermina. Det motsvarar inom persontrafiken 
beställningstrafik för färdtjänst eller hotellskyttlar där chauffören vid flygplatsen 
frågar vilka hotell som resenärerna ska till och därefter lägger upp rutten.  

Åkeriet eller speditören lägger upp en slinga och hämtar upp hos några 
avsändare, kör sedan den långa sträckan, t.ex. till en annan stad, för att slutligen 
leverera hos några mottagare. I mer avancerade upplägg eller om trafiken bedrivs 
samordnat med styckegodstrafiken har en speditör en viktig roll. När 
marknadssituationen kännetecknas av många kunder med oregelbundna 
transportbehov är det också naturligt att använda en speditör. 

 

 

Figur 6. Partigodstransport med lastbil genom slingtrafik. Aktörer: avsändare-åkeri-
mottagare och eventuellt speditör. 

Vid partigods samlastas gods från flera avsändare, vilket gör att farligt gods 
kan blandas med vanligt gods i samma fordon. Med farligt gods i regelbundna 
upplägg har åkeriets chaufförer i regel god kunskap om farligt gods. 

Lastbilstransport av styckegods är det segment som främst förknippas med 
en speditör såsom DHL, DB Schenker, Bring och DSV, som säljer transporter av 
mindre försändelser och bedriver trafik via ett antal terminaler. Här transporteras 
mindre försändelser av t.ex. enstaka pallar, IBC, större paket och en stor blandning 
av olika produkter. Försändelser från ett stort antal avsändare kan sändas med 
samma fordon. För att ha direkttrafik mellan terminaler, och alltså inte behöva 
använda mer än två terminaler för varje transport, behövs ca 25 terminaler i 

18



Sverige. I persontrafiken motsvarar det tydligast av interkontinental flygtrafik där 
passagerare flyger med ett mindre plan till en större flygplats, ofta kallad nav eller 
den engelska termen hub, och där byter till ett större plan som tar dem till en stor 
flygplats på den kontinent de ska till. Ofta reser passageraren därifrån vidare med 
ett mindre plan till den slutliga destinationen. 

En styckekodstransport kan t.ex. gå till som följande. Under eftermiddagen 
kör mindre lastbilar i slingor och hämtar upp gods i mindre format, t ex på pallar, i 
tunnor eller större oförpackade kollin, och kör dessa till terminalen. Där sorteras 
godset efter mottagningsterminal och lastas i fullstora lastbilar som körs övernatt 
till mottagningsterminalen. Under förmiddagen levereras godset i slingtrafik på 
samma sätt som det hämtas upp. 

 

 
 

Figur 7. Styckegodstransport med lastbil via två styckegodsterminaler. Aktörer: avsändare-
åkeri-mottagare och samordnande speditör som driver nätverket och terminalerna. 

Även i detta transportsystem kan farligt gods skickas i t.ex. IBC:er eller fat, 
men även mindre förpackningar och enstaka lastpallar. Då systemet används för 
en stor variation av gods är kunskapen och fokuset på farlig gods ofta på lägre 
nivå än för system för större och mer regelbundna försändelser av farligt gods. 
Vissa styckegodssystem har begränsningar i vilka typer av farligt gods som 
accepteras och en stor andel transporteras under reglerna för värdeberäknad 
mängd och liknande lättnader. En utmaning är dock att ha kontroll på alla 
kombinationer av farligt gods som kan uppkomma ombord och säkerställa att inte 
regelverken överskrids t.ex. i mängd eller kombination av ämnen.  

Lastbilstransport med paketgods innebär mindre försändelser som normalt 
har en vikt under cirka 25 kg. Viktgränsen är betydelsefull då man vill undvika att 
behöva använda lasthanteringsutrustning vid upphämtning och leverans genom att 
begränsa vikten till vad personalen kan bära. Terminalerna har ofta automatiska 
sorteringsmaskiner, så det är omvänt mot styckegodset som har omfattande 
manuell hantering på terminalerna. 

Farligt gods som skickas mellan företag inom paketgods är främst prover och 
speciella kemikalier i små volymer, ofta inom undantagsreglerna. En ökande 
mängd farlig gods inom paketgodset utgörs av e-handel till privatpersoner. 
Kunskapen och informationen kring farligt gods inom e-handeln är i många fall 
begränsad och då speciellt vid returer från privatpersoner. I e-handeln begränsar 
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ofta, men långt ifrån alltid, säljande företag typer eller mängder av farligt gods som 
skickas till varje kund. I utlämningsställen kan dock större mängder farligt gods 
ansamlas. 

 
 

Figur 8. Paketgodstransport med lastbil via två paketterminaler. Aktörer: avsändare-
paketföretag-mottagare, ev. utlämningsställe och paketföretag som driver nätverket och 
terminalerna.  

2.4.2 Järnväg 
Järnväg har en styrka i att transportera stora godsmängder över längre avstånd till 
en låg kostnad, men har mindre flexibilitet än lastbil på grund av behovet av 
infrastruktur och de stora volymer per tåg som krävs för att göra systemet 
lönsamt. Nackdelen är just skalan som det behöver bedrivas i för att nå effektivitet 
för transportköpare och lönsamhet för järnvägsbolag.  

Järnvägssektorn har en historia av statliga monopol och även om sektorn 
numrera i huvudsak är avreglerad i Europa, domineras varje land ofta av en stor 
aktör som typiskt sett har sina rötter i det statliga monopolet. Operationellt är 
järnvägen fortfarande starkt integrerat där ett järnvägsbolag tar ett helhetsansvar 
för transporten. Även i Sverige är det vanligt att samma järnvägsbolag tar 
helhetsansvar för transporten, men de utför nödvändigtvis inte alla aktiviteter 
själva. Underleverantörer är vanligt förekommande där t.ex. vagnar kan ägas av ett 
leasingföretag, loket kan ägas och bemannas av ett annat företag och terminaler av 
ett tredje företag.  

Systemtåg används där riktigt stora godsvolymer ska förflyttas och flödena är 
stabila över lång tid. Systemtågen består av ett helt tåg som transporterar gods från 
en avsändare till en mottagare. Tåget fylls hos avsändaren och hela tågets last ska 
till samma destination. Ofta körs systemtågen efter fasta tidtabeller där samma 
tågsätt går fram och tillbaka mellan två orter. Det är inte ovanligt att tåget går tomt 
på retursträckan, även om man naturligtvis försöker hitta returlaster där det är 
möjligt. Logistiskt är det enkelt då ingen samlastning eller transportnätverk behövs 
och det i regel är homogena och enkelriktade godsflöden.  
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Figur 9. Systemtåg med direkttransport av stora volymer. Aktörer: Avsändare-
järnvägsbolag-mottagare.  

I Sverige använder basnäringarna skog och malm systemtåg, inte bara för 
inkommande råvaror utan även för utgående färdiga produkter. Ett exempel är 
Malmbanan som transporterar malm från Kiruna och Malmberget till SSABs 
stålverk i Luleå och för SSABs räkning körs även systemtåg Luleå-Borlänge och 
Borlänge-Oxelösund. Även tillverkningsindustrin använder olika former av 
systemtåg, t ex för att koppla ihop fordonsindustrins produktionsanläggningar 
såsom Volvos flöden av lastbilshytter från Umeå, och karosseridetaljer från 
Olofström till Göteborg och Ghent i Belgien. Inom farligt gods utgörs systemtåg 
främst av bränsletransporter, t.ex. flygbränsle från Gävle till Arlanda.  

Blocktåg används för medelstora flöden som inte är så stora att de motiverar 
heltåg. Järnvägstrafiken bedrivs då enligt samma principer som partigods, men 
förstås i större skala. Ett tåg delas då upp i vagnsgrupper, som är ett mindre antal 
vagnar som ska transporteras till samma destination. Ett lok kör ut till avsändarnas 
industrispår och hämtar vagnsgrupper varpå vagnsgrupperna växlas ihop till längre 
tågsätt på en bangård. Efter den långa sammanhållna transporten sker 
motsvarande aktiviteter i mottagaränden. En vagnsgrupp med farligt gods kan 
blandas med vagnsgrupper med vanligt gods. Typiska farligt gods-transporter med 
blocktåg är tanktransporter från kemisk industri.  

 

 
 
Figur 10. Blocktågstrafik med transport av medelstora järnvägsvolymer. Aktörer: 
Avsändare-bangårdsoperatörer-järnvägsbolag-mottagare. 

Vagnslasttrafik används när sändningsstorleken matchar kapaciteten för en 
järnvägsvagn. Liksom för blocktåg hämtas vagnar från avsändarna, men vagnarna 
växlas individuellt ihop till hela tåg på bangården. 
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Figur 11. Vagnslasttrafik med järnväg via två rangerbangårdar. Aktörer: Avsändare-
bangårdsoperatörer-järnvägsbolag-mottagare. 

Liksom för semi-trailertrafiken äger stora avsändare ofta vagnar specialbyggda 
för farligt gods, men det finns också en omfattande leasing- och hyresmarknad. 
Det är även vanligt att farligt gods blandas med vanligt gods i samma tåg.  

2.4.3 Sjöfart 
Sjöfartens styrka är att transportera stora mängder gods långa sträckor. Inom 
farligt gods är transporter av petroleumprodukter en vanligt förekommande 
sjötransport. Transportslagens styrkor styr ibland produktionssystemens 
utformning, vilket är fallet för petroleumprodukter då man t.ex. gärna väljer att 
lokalisera raffinaderier vid kusten för att kunna utnyttja sjöfartens förmåga att 
transportera stora volymer. I ett typiskt upplägg kan råolja transporteras med 
pipeline till närmsta hamn där det lastas i en råoljetanker för transport till ett 
raffinaderi som ofta har egen hamn. Från raffinaderiet transporteras huvudparten 
med produkttankfartyg till depåer i hamnar för vidarebefordran med tåg eller 
lastbil till bensinstationerna. Sjöfartens egenskaper påverkar därmed det 
geografiska upplägget i produktionssystemet. 

Inom petroleumindustrin har de stora oljebolagen utvecklat egna normer och 
uppföljningsprocesser, s.k. vetting-system. De är generellt striktare än 
internationella regelverket och syftar till säkra transporter och inte minst till att 
oljebolagen ska kunna påvisa att de gör vad de kan för att undvika oljeutsläpp. 

 

Figur 12. Hellasttransport med fartyg från oljekälla till raffinaderi. Aktörer: avsändare-rederi-
mottagare. Bildkälla för fartyget: (Lumsden et al., 2019). 

Begreppet varuägare är särskilt otydligt för råoljetransporter då lasten ofta 
byter ägare flera gånger under färd. Sjöfarten används dock mestadels i 
kombination med andra trafikslag, vilket beskrivs mer nedan. 
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2.4.4 Kombinerad, intermodal och multimodal 
transport 

När flera transportslag kombineras i en kedja kallas det kombinerad, intermodal 
eller multimodal transport. Vid användandet av enhetslastbärare (ofta bara kallad 
lastbärare), t.ex. en container eller semitrailer, så kallas det intermodalt eller 
kombinerad transport. Intermodal transport är ett vidare och internationellt mer 
spritt begrepp och innefattar alla slags kombinationer, medan kombinerad 
transport är ett snävare begrepp som innebär att vägtransportsträckan ska hållas 
kort och den längre transportsträckan ska genomföras med järnväg eller 
sjötransport. Fördelen med att använda enhetslastbärare är att omlastning och 
hantering av godset går mycket snabbare och enklare då varje enskilt paket, pall 
etc. inte behöver hanteras separat. I de fall då enhetslastbärare inte utnyttjas 
används det ännu vidare begreppet multimodal transport, vilket innebär att det 
inte finns något krav på att enhetslastbärare ska användas i kedjan. Detta 
förekommer t.ex. vid bulktransporter där produkter som vete, olja, malm etc. 
lastas om mellan transportslag. Nedan beskriv några vanligt förekommande 
transportkombinationer.    

För kombinationen väg-järnväg-väg används inom Sverige ofta begreppet 
kombitrafik (engelska: combined transport). Principen är att lastbilen används för 
forsling till och från en kombiterminal för att kunna använda järnväg den långa 
sträckan. Kombitrafik har attraherat ett stort politiskt intresse med förväntningar 
på att kombitrafiken ska avlasta vägtrafiken och minska emissioner för långväga 
transporter. De lastbärare som används är växelflak, container och semi-trailer. 
För transport av flytande varor är tankcontainer vanligt. 

Det logistiska upplägget liknar styckegodset men det är hela lastbärare som 
hämtas från avsändarna och lyfts över till järnvägsvagnar på en kombiterminal 
även om respektive lastbärare kan innehålla många försändelser. Farligt gods 
blandas här ofta med vanligt gods. Järnvägstransporten genomförs oftast som ett 
systemtåg.  

 

 
Figur 13. Kombinerad transport med semi-trailer. Aktörer: avsändare, åkerier, 
terminaloperatörer, kombioperatör/järnvägsbolag och mottagare. 

I Sverige är det vanligt att kombitransporterna säljs av järnvägsföretag som 
erbjuder terminalhantering och järnvägstransport. Kombitransportoperatörens 
kunder utgörs ofta av de åkerier som står för vägtransporten till 
avsändare/mottagare. Det förekommer dock kombitransportoperatörer som 
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erbjuder hela transportkedjan och det finns även större företag som driver egna 
kombitransporter för sina egna godsflöden.  

En annan vanlig kombinerad transport är väg-sjöfart-väg som ofta 
genomförs som RoRo (roll-on-roll-off) trafik. RoRo liknar kombitrafiken men 
sjöfart ersätter här järnvägen på den längre sträckan. Inom RoRo rullas godset 
ombord på fartygen och det är vanligt förekommande inom transport av semi-
trailers. I RoRo-trafiken transporteras enbart lastbärarna ombord och olika åkerier 
utför transporterna på respektive landsida.  

 

Figur 2. Kombinerad transport väg-RoRo-sjöfart. Aktörer: avsändare, åkerier, hamnar, 
rederi och mottagare samt eventuellt samordnande speditör. Bildkälla för fartyget: (Lumsden 
et al., 2019). 

RoPax (roll-on-passagerare), eller bilfärjor i dagligt tal, fungerar på 
motsvarande sätt men för kortare rutter körs främst hela lastbilsekipage ombord. 
Skillnaden mellan RoRo och RoPax är att RoRo normalt bara transporterar själva 
lastbäraren och inte tar passagerare, medan RoPax transporterar hela lastbilen och 
även tar med passagerare, t.ex. turister. Sjöfarten kan i det fallet ses som en 
underleverantör till åkeriet. För kortare överfarter, t.ex. Trafikverkets gula 
vägfärjor och den korta överfarten Helsingborg-Helsingör, används begreppet 
brosubstitut. Figuren nedan visar ett styckegodssystem där en RoPax-färja används 
som del av den långa transporten. Notera att hela ekipaget som innehåller farligt 
gods måste hanteras som just farlig och placeras där den utgör minst fara. För 
vissa typer av farligt gods krävs t.ex. att lastbilen kan placeras på väderdäck.  

 

 
 

Figur 15. Kombinerad transport väg-RoPax-sjöfart med styckegods. Aktörer: avsändare, 
åkerier, terminaloperatörer, hamnar, rederi och mottagare samt samordnande och 
samlastande speditör. Bildkälla för fartyget: (Lumsden et al., 2019). 

Med den stora ökningen av e-handelsförsändelser där kundorder hanteras i 
stora lager i centrala Europa följer att andelen blandat gods ökar fort inom RoPax 
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trafiken. De potentiella konsekvenserna av en incident med farligt gods ökar också 
i RoPax-sjöfart med många passagerare ombord. 

Kombinationen järnväg-sjöfart förekommer främst för stora flöden av 
massgods där geografin inte ger direkt tillgång till sjöfart. Normalt används 
systemtåg till närmsta hamn. Ett exempel är sträckan Kiruna-Narvik på 
Malmbanan där järnmalmspellets transporteras till Narvik för vidare transport med 
fartyg för export. Kombinationen används även för farligt gods som i exemplet i 
figuren med ett produkttankfartyg från ett raffinaderi till en hamn för vidare 
transport till t ex en flygplats. Ett konkret exempel inom farligt gods är systemet 
som förser Arlanda och Bromma med flygbränsle via Gävle Hamn. 

 

Figur 16. Multimodal transport tankfartyg -järnväg. Aktörer: avsändare, järnvägsbolag, 2 x 
hamn, rederi och mottagare. Bildkälla för fartyget: (Lumsden et al., 2019).  

Kombinationen väg-järnväg-sjöfart är vanligt förekommande inom 
containertrafiken. Container är en vanlig lastbärare inom sjötransport och ett 
särskilt system så kallat hamnpendelsystem har byggts upp med de större 
containerhamnarna som nav. Lastbilar används för att samla in containrar till en 
kombiterminal varifrån järnvägspendlar transporterar dem till en hamn. Stora 
transoceana containerfartyg eller mindre s.k. feederfartyg används för vidare 
transport. En stor variation av gods transporteras inom containersjöfarten med 
betydande flöden av konsumtionsvaror från Asien till Europa. Farligt gods 
förekommer t.ex. som tankcontainers, men generellt sett kan nästan vad som helst 
transporteras i en container, vilket även inbegriper de flesta typer av farligt gods. 
Den internationella containersjöfarten är väldigt effektiv vilket leder till avsändare 
gärna använder container för sjötransport om det är möjligt.  

 
 

Figur 17. Intermodal transport väg-järnväg-containersjöfart. Aktörer: avsändare, åkeri, 
terminaloperatör, kombioperatör/järnvägsbolag, hamn, rederi och mottagare. Bildkälla för 
fartygen: (Lumsden et al., 2019). 

Transporterna till och från APM Terminals containerhamn i Göteborg är ett 
framgångsrikt exempel där 50-60% av containrarna transporteras med ca 25 
järnvägspendlar till och från inlandet. Det är mycket högt i en internationell 
jämförelse, men i en jämförelse med hamnar på kontinenten bör också 
kombinationen containersjöfart – inre vattenvägar vägas in.  
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2.5 Aktörernas makt och inflytande över 
transportsystemet  

Transportsystemet för farligt gods involverar ett större antal aktörer. För att förstå 
transportsystemet är det viktigt att ha en helhetssyn som sträcker sig utanför de 
aktörer som är direkt inblandade i själva transporten. Transport av farligt gods är 
en del av samhället och ingår i ett större system av företag, myndigheter, 
organisationer, allmänhet, etc. och för att förstå transportsystemet är det 
nödvändigt att sätta in det i det större sammanhanget. På så sätt kan man bättre 
förstå vad som påverkar de olika aktörerna och hur det är möjligt att påverka deras 
beteende.  

Detta delkapitel baserar sig på den vetenskapliga artikeln A stakeholder analysis 
of actor and networks for land transport of dangerous goods av Flodén och Woxenius 
(2021a). Hela artikeln kan läsas via länken i fotnoten2. I analysen delas 
transportsystemet upp i tre olika nivåer (infrastruktur, transportnätverk samt 
transportflöden) och 19 olika grupper av aktörer identifieras. För varje av de tre 
nivåerna diskuteras vilket inflytande de olika grupperna har. Det diskuteras även 
hur beteende på de tre olika nivåerna påverkar varandra.  

2.5.1 Intressenter  
Ett transportsystem har olika intressenter, eller s.k. stakeholders, som på ett eller 
annat sätt har något intresse i transportsystemet. Detta kan vara allt från 
allmänheten som bor i närheten av en trafikerad väg till myndigheter som utövar 
tillsyn på transporterna. Dessa intressenter har olika mycket inflytande på systemet 
beroende bl.a. på hur mycket makt och legitimitet de har. Det går att dela upp en 
intressents inflytande utifrån tre olika grunder för inflytande: 1. Makt, 2. 
Legitimitet och 3. Angelägenhet (Mitchell et al., 1997).  

Makt innebär att en aktör kan få en annan aktör att göra något den annars inte 
skulle ha gjort. Makten kan grunda sig på flera olika saker, t.ex. tvång och hot eller 
ekonomiska incitament. Inom affärsvärlden är ekonomiska incitament (betalning) 
vanliga, men från ett myndighetsperspektiv är även tvång vanligt förekommande, 
t.ex. tvingande lagar med hot om böter. Ytterligare en grund till makt kan vara 
normer i samhället och hur en aktör ”förväntas” bete sig. Ett företag förväntas 
t.ex. bete sig ansvarsfullt och ta ansvar för miljön, anställda, etc. Om en vän ber 
dig om hjälp så förväntas du ställa upp. Normerna i ett samhälle kan gå längre än 
vad som bara krävs enligt lagar och regler.  

Legitimitet innebär att aktörens intresse i systemet uppfattas som legitimt. 
Legitimiteten kommer ifrån den allmänna uppfattningen i systemet att det är 
”rimligt” att aktören har ett inflytande. Vad som uppfattas som ett legitimt intresse 
kan naturligtvis variera mellan olika individer där t.ex. vissa aktörer själva kan anse 
att de har ett legitimt intresse, men samhället i stort inte delar den uppfattningen. 

2 https://doi.org/10.1016/j.rtbm.2021.100629  
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Avgörande för legitimiteten är dock att samhället generellt accepterar att aktören 
har legitimitet.  

Angelägenhet innebär hur akut och viktigt kravet är, där en aktör med ett 
angeläget krav har ett större inflytande än en aktör med ett mindre angeläget krav. 
Ett angeläget krav är något som behöver hanteras omgående och som är viktigt 
för aktören, t.ex. är kravet att släcka en pågående brand akut och viktigt.  

De intressenter som finns i ett transportsystem kan delas upp i åtta olika 
grupper utifrån hur många av de tre inflytandebaserna (Makt, Legitimitet och 
Angelägenhet) som de har. Desto fler inflytandebaser en aktör har, desto större 
inflytande har den aktören på systemet, och desto större möjligheter att påverka 
systemet i den riktningen de vill. För att analysera transportsystemet för farligt 
gods är det därför nödvändigt att kartlägga aktörerna i systemet för att identifiera 
vilka som har störst inflytande och störst möjlighet att påverka systemet.  

 
 

Figur 18. Kategorier av intressenter (översättning från Mitchell et al., 1997)  

I Figur 18 framgår de åtta huvudgrupperna av intressenter (Mitchell et al., 
1997). Cirklarna representerar de olika inflytandebaserna. I mitten (nr 7) återfinns 
de definitiva intressenterna som har störst makt genom att de har alla tre 
inflytandebaser. De har alltså både makt, legitimitet och angelägenhet och har 
således stor möjlighet att påverka systemet. Dominanta intressenter (nr 4) har 
också stor möjlighet att påverka systemet då de har både makt och legitimitet, men 
då deras krav inte är angelägna finns en risk att de kan driva igenom förändringar 
som inte borde vara prioriterade.  
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I motsatt situation till dessa återfinns de beroende intressenterna (nr 6) som 
har angelägna och legitima krav men som saknar makten att genomdriva sina krav. 
Deras krav riskerar att inte tas hänsyn till då de ofta blir beroende av stöd från 
någon intressent med makt för att få igenom sina önskemål. I gruppen riskabla 
intressenter (nr 5) finns de som har makt och angelägna krav, men som saknar 
legitimitet. De ses som riskabla då de har möjlighet att driva igenom krav som inte 
är legitima.  

Aktörer som bara har en av inflytandebaserna har mindre inflytande. Dessa så 
kallade krävande intressenter (nr 3) har angelägna krav men saknar både makt och 
legitimitet för sina krav. De kan således komma med angelägna krav men har 
ingen makt att driva igenom sina krav och har svårt att få stöd från andra aktörer 
då deras krav inte är legitima. Befogade intressenter (nr 2) har legitimitet men 
saknar akuta krav och har ingen makt att driva igenom sina krav. Vilande 
intressenter har (nr 1) makt, men saknar båda angelägna krav och legitimitet för 
sina krav vilket gör att de ofta inte utnyttjar sin makt.  

I gruppen icke-intressenter (nr 8) ingår alla de aktörer som saknar alla tre 
inflytandebaser. Dessa aktörer kan fortfarande ha starka åsikter och vilja påverka 
systemet, men då de saknar båda makt, legitimitet och angelägenhet så har de få 
möjligheter att i praktiken påverka systemet.   

De aktörer som har ett intresse i transportsystemet kan även vara aktiva inom 
olika delar av transportsystemet. Ett transportsystem kan övergripande beskrivas 
på tre nivåer. Se Figur 29. Den översta nivån, Transportflöden (Freight flow), är 
själva behovet av transport från avsändare till mottagare. På nästa nivå, 
Transportnätverk (Transport Network), återfinns själva logistiken och 
transportupplägget om hur transporten ska genomföras, t.ex. om det ska 
transporteras via en terminal eller vilket transportslag som ska användas. Slutligen 
på Transportinfrastruktur-nivån (Transport Infrastructure) visas hur transporten 
genomförs ute på infrastrukturen, t.ex. på vägen. Som ett exempel kan vi anta att 5 
ton gods behöver transporteras från företag A till företag B. Transportflödesnivån 
handlar om själva behovet av transport, alltså att 5 ton behöver transporteras från 
A till B. Transportnätverksnivån visar hur det är planerat att transporten ska 
genomföras, t.ex. att det ska transporteras med lastbil till en terminal och där 
samlastas med annat gods på en annan lastbil som sedan kör det till mottagaren. 
Transportinfrastrukturnivån visar hur transporten sedan genomförs i trafiken ute 
på vägarna, t.ex. att föraren väljer att köra via Jönköping.  

Fördelen med att dela upp analysen i dessa tre olika nivåer är att 
förutsättningarna och aktörerna som är inblandade på de olika nivåerna till stor del 
är olika. På transportbehovsnivån dominerar de säljande och köpande företagen 
som genom sina affärer skapar ett behov av transporter. På nätverksnivån 
dominerar de typiska transportföretagen och speditörerna som är de som planerar 
transporterna och erbjuder terminaler, omlastning, samlastning osv. 
Infrastukturnivån domineras av åkerier och transportföretag som utför den fysiska 
transporten. Naturligtvis förekommer det att aktörer är aktiva på alla nivåer och 
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det är viktigt att se hur de olika nivåerna påverkar varandra. Utbytet mellan de 
olika nivåer sker på marknader där t.ex. transportköpare och transportföretagen 
möts på transportmarknaden, där behovet av transport från A till B översätts till 
en logistiklösning. Även om det är möjligt att se transportsystemet som tre olika 
nivåer är det viktigt att understryka att det fortfarande är ett enda system där de 
olika nivåerna påverkar varandra. Det finns även en viss mån av hierarki mellan de 
tre nivåerna, där de långsiktiga och strategiska besluten som tas på 
transportflödesnivån avgör vad som ska transporteras. Dessa beslut påverkar 
sedan hur transportsystemet designas på nätverksnivån innan de operationella 
besluten på infrastrukturnivån avgör hur varje enskild transport genomförs. 
Tidshorisonten är även olika på de olika nivåerna där transportflödesnivån är mer 
långsiktig, nätverksnivån fokuserar på medellång sikt och slutligen 
infrastrukturnivån fokuserar på ett kortare operationellt tidsperspektiv.  

 

 
Figur 29. Tre nivåer av transportsystemet. Baserad på Wandel and Ruijgrok (1995).  

För att kartlägga intressenterna inom farligt gods-transporter har 
intressenterna på de tre olika nivåerna i transportsystemet kartlagts. Totalt har 19 
grupper av intressenter identifierats: Avsändare, Mottagare, Transportoperatörer, 
Tillsynsmyndigheter, Infrastrukturmyndigheter, Regleringsmyndigheter, 
Räddningstjänst, Regering, EU, Kommuner/län, Icke-statlig reglerande 
organisation, Allmänhet, Media, IT leverantörer, Fordonstillverkare, Legitima 
intressegrupper, Illegitima intressegrupper, Cyberkriminella samt Terrorister.  

I de följande tre styckena redogörs för gruppernas av intressenters inflytande 
på de tre olika nivåerna av transportsystemet. Först diskuteras 
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transportflödesnivån följt av transportnätverksnivån och därefter 
transportinfrastrukturnivån.  

2.5.2 Transportflödesnivån  
På den översta flödesnivån dominerar avsändarna och mottagarna av godset som 
har både makt, legitimitet och angelägenhet. Utmärkande för denna nivå är att de 
är få aktörer inblandade och att många beslut som påverkar transportflödena är 
långsiktiga. Flödena styrs av var fabriker, lager etc. är placerade och var kunderna 
befinner sig, vilket tenderar att vara relativt stabilt över tid. Inom farligt gods finns 
t.ex. stora flöden till kemiska industrier som skulle kräva enorma investeringar att 
flytta. Flödena skapas av affärstransaktioner som till stora del är ”osynliga” för 
övriga aktörer.  

Myndigheter har möjlighet att påverka på denna nivå genom regelverk och 
lagar, vilket kan påverka den övergripande strukturen men de kan sällan påverka 
detaljbesluten. Kommuner har tex möjlighet att påverka var en fabrik byggs 
genom stadsplanering, tillstånd etc., men inte vem fabrikens produkter säljs till. I 
många fall är det till och med så att t.ex. kommuner och regioner gärna vill vara 
tillmötesgående mot industrier för att attrahera etableringar och arbetstillfällen till 
sin region. Speciellt Räddningstjänsten uttrycker att deras synpunkter sällan blir 
hörda på denna nivå, då det är så många andra faktorer som påverkar besluten.  

Tabell 2. Intressenter på transportflödesnivån. 
Grupp  Intressenter Makt Legitimitet Angelägenhet 
1. Vilande - X   
2. Befogad Kommuner/län  X  
3. Krävande -   X 
4. Dominant Regering, EU  X X  
5. Riskabel - X  X 
6. Beroende -  X X 
7. Definitiv Avsändare, Mottagare  X X X 
8. Icke 

intressent 
Infrastrukturmyndigheter, 
Regleringsmyndigheter, Icke-
statlig reglerande organisation, 
Transportoperatörer, 
Räddningstjänst, 
Tillsynsmyndigheter, 
Allmänhet, Media, IT 
leverantörer, 
Fordonstillverkare, Legitima 
intressegrupper, Illegitima 
intressegrupper, 
Cyberkriminella, Terrorister 

   

 

2.5.3 Transportnätverksnivån  
På den mellersta nätverksnivån är det flera aktörer inblandade. Transportföretagen 
får här en central roll eftersom de planerar och utför transporten och har störst 
inflytande på denna nivå. Även avsändare och mottagare behåller en viktig roll 
som transportköpare och har stora möjligheter att påverka, men generellt överlåter 
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de mycket av ansvaret på transportföretagen. Transportköparna har i många fall 
inte detaljkrav på transporterna utan förlitar sig på att transportföretagen planerar 
och utför transporterna på ett korrekt och kompetent sätt. Transportköparnas 
fokus ligger till stor del på priset för transporten. Generellt så ökar 
transportköparnas engagemang i transporten med hur stora volymer de sänder. En 
större kemisk industri med stora volymer tenderar t.ex. att vara mer aktivt 
inblandade i hur transporterna planeras och utförs än ett litet företag som bara 
skickar någon enstaka pall. Större godsmängder sänds ofta i dedikerade system, 
t.ex. i tankbilar med företag som har till huvudsysselsättning att transportera farligt 
gods, men en betydande del farligt gods sänds i styckegodssystemet där de 
samlastas med andra typer av gods.  

Tidsperspektivet är kort till mellanlång sikt där varje enskild transport har ett 
kort tidsperspektiv, men själva strukturen i logistikuppläggen oftast sätts på lite 
längre sikt. Ett väl fungerande logistikupplägg kan behållas i flera år. Det korta till 
mellanlånga tidsperspektivet gör dock att transportköparna kan ha svårt att ställa 
väldigt speciella krav på transporterna, t.ex. kräva speciella anpassningar av 
fordonen eller IT-system, då transportföretagen har flera kunder att ta hänsyn till. 
En nyckelfaktor är här kontraktslängden där transportköparna uppger att de 
behöver kontraktslängder på upp till fem-sex år för att kunna göra 
specialanpassningar, samtidigt som de påpekar att så långa kontrakt inte 
förekommer i branschen. Särskilt inom styckegodstrafiken är det svårt för farligt 
gods aktörerna att driva genom speciella anpassningar, då sådana transporter bara 
utgör en liten del av volymerna i systemet. Detta gör att fordonstillverkare och IT-
leverantörer får en intressant roll genom att de funktioner och standarder de väljer 
att utrusta sina produkter med kommer att styra mycket.  

En grupp med stor normativ makt på nätverksnivån är tillsynsmyndigheterna 
(främst Polisen och Kustbevakningen) och Räddningstjänsten. Normativ makt 
innebär att de har ett stort förtroendekapital. Övriga aktörer lyssnar på dem och 
från ett generellt samhällsperspektiv kan det uppfattas som att de har legitimitet på 
denna nivå. Däremot är det tydligt vid intervjuer med transportbranschens aktörer 
att de anser att dessa myndigheter saknar legitimitet att påverka logistikuppläggen. 
Flertalet transportaktörer uttryckte att de anser att de enbart är skyldiga att göra 
det som står i lagen och vill ha så lite inblandning som möjligt utifrån. Aktörerna 
menar att de skulle lyssna på vad tillsynsmyndigheter och Räddningstjänst säger, 
men anser inte att de skulle vara skyldiga att följa deras förslag. 
Transportaktörerna var mycket tydliga med att de följer de regler som sätts upp 
men förnekar att de har någon skyldighet att gå längre än vad regelverken kräver, 
såvida inte deras kunder önskar det och betalar för det. Samtidigt har det även 
framkommit i intervjuerna med tillsynsmyndigheterna och Räddningstjänsten att 
de inte heller gör några försök att påverka logistikuppläggen. Räddningstjänsten 
har t.ex. uttryckt att de inte har något intresse i logistikuppläggen och anser 
generellt att deras intresse börjar först då en olycka sker. I viss mån anser de att 
allmänna uppgifter om vilka typer av farligt gods som transporteras i området är 
intressant ur övningssynpunkt, men det är inga uppgifter de försöker samla in.  
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Myndigheternas roll på nätverksnivån relaterar mycket till att sätta ramarna för 
systemet genom lagar och regler som ger förutsättningarna för vad som kan göras. 
Till exempel påverkar ADR och RID hur logistikuppläggen kan planeras. Man kan 
här skilja mellan s.k. föreskrivande myndigheter med normgivningsmakt (i 
tabellerna kallade för regleringsmyndigheter) respektive myndigheter med 
legitimitet men begränsad makt. Föreskrivande myndigheter fastställer regelverket 
och har både legitimitet och makt men sällan akuta krav då införande och 
förändring av regelverk är en långsam process. I denna senare gruppen hamnar på 
denna nivå ofta kommuner och regioner som har legitimitet men begränsade 
möjligheter att direkt påverka hur logistikuppläggen designas. En speciell situation 
här är att flera av reglerna tas fram genom internationella överenskommelser där 
internationella organisationer som t.ex. IMO (International Maritime 
Organisation), vilka har legitimitet att påverka systemet genom utvecklandet av 
IMDG-koden, men saknar formell makt att genomdriva regelverket i Sverige. De 
blir istället beroende av att svenska myndigheter med makt väljer att införa 
regelverket i Sverige. Se vidare kap. 4. 

På nätverksnivån blir transporterna mer synliga för allmänheten, vilket gör att 
allmänhetens intresse och intresset från olika intressegrupper ökar. Som intressent 
har allmänheten legitimitet att ha synpunkter på systemet, men saknar oftast makt 
och angelägenhet. Dock tenderar det att finnas speciella intressegruppering kring 
vissa frågor med angelägna krav, t.ex. boende som har synpunkter på farligt gods-
transporter där de bor. Dessa intressegrupper kan delas upp i legitima och icke 
legitima grupper beroende på om deras krav är legitima. Att avgöra om en 
intressegrupps krav är legitimt eller inte kan vara svårt. Kravet måste i första hand 
uppfattas om ”rimligt” och vara i linje med normer och värderingar i samhället, 
men en tumregel kan även vara att utgå från hur många personer som är berörda 
av kravet och hur svårt det är för transportsystemet att tillmötesgå kravet. 
Intressegruppens legitimitet förutsätter också att gruppen följer spelreglerna i 
samhället och inte ägnar sig åt olaglig verksamhet som t.ex. sabotage och hot. 
Både de legitima och icke legitima intressegrupperna har angelägna krav, men 
saknar normalt makt att genomdriva sina krav. De legitima grupperna är beroende 
intressenter och är beroende av att få stöd av någon aktör med makt, t.ex. 
myndigheter. Det är även vanligt att dessa grupper använder sig av media för att få 
inflytande. Media är en aktör som har legitimitet att granska transportsystemet och 
även makt att påverka. De icke legitima grupperna har svårt att få stöd av någon 
aktör med makt och hamnar därför i gruppen krävande intressenter som, ibland 
kan vara högljudda, men har svårt att få igenom sina krav. 

Det finns även rena brottslingar som har ett intresse i systemet. På senare tid 
har det stora IT beroendet gjort sig tydligt och cyberkriminella har dykt upp som 
intressenter med både makt att påverka och akuta krav på systemet. Till exempel 
har det förekommit flera s.k. ransomware attacker mot transportföretag där 
datorer har krypterats och förövarna har krävt lösensummor. Givetvis är deras 
krav inte legitima men de utgör ändå en farlig grupp som kan påverka systemet.  
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En skillnad finns på nätverksnivån mellan väg- och järnvägstransporter där 
järnvägstransporterna involverar ett färre antal aktörer och tenderar att vara mer 
centralstyrt och planerande än vägtransporterna. Antalet företag inom 
järnvägssektorn i Sverige är få och det krävs mer planering på grund av den 
centrala trafikstyrningen på järnvägen. Till exempel så ansöker företagen om 
tåglägen3 hos Trafikverket en gång om året på våren för att sedan få ett tilldelat 
tågläge inför nästa år. På vägsidan finns det däremot ett stort antal företag som har 
en stor flexibilitet och individuell frihet att starta transportupplägg med kort varsel. 
Flexibiliteten är också större på vägsidan där, men enklare kan anpassa sig till 
speciella önskemål och tillfälliga förändringar.  

Tabell 3. Intressenter på transportnätverksnivån. 
Grupp  Intressenter Makt Legitimitet Angelägenhet 
1. Vilande IT leverantörer, 

Fordonstillverkare, 
Räddningstjänst, 
Tillsynsmyndigheter 

X   

2. Befogad Allmänhet, Kommuner/län, 
Icke-statlig reglerande 
organisation  

 X  

3. Krävande Illegitima intressegrupper   X 
4. Dominant Avsändare, Mottagare, media, 

Regering, EU, 
Regleringsmyndigheter  

X X  

5. Riskabel Cyberkriminella  X  X 
6. Beroende Legitima intressegrupper  X X 
7. Definitiv Transportoperatörer  X X X 
8. Icke 

intressent 
Infrastrukturmyndigheter, 
Terrorister 

   

 

2.5.4 Transportinfrastrukturnivån  
Den nedersta infrastrukturnivån berör den fysiska transporten och involverar 
många intressenter. Tidsperspektivet är kort och berör mycket praktiska saker 
relaterat till transporten. Tillsynsmyndigheter och Räddningstjänst tillkommer här 
som centrala intressenter ihop med transportoperatörerna, avsändare och 
mottagare. Tillsynsmyndigheterna har stor juridisk makt och legitimitet att stoppa 
fordon och genomföra direkta kontroller och det är också på denna nivå som den 
mesta tillsynen förekommer. Det praktiska och fysiska fokuset på denna nivå syns 
också i kontrollerna som fokuserar på det formella regelverket med fokus på 
dokumentation, märkning, utrustning etc. Tillsynsmyndigheterna understryker i 
intervjuerna vikten av likhet inför lagen och att regelverken ska följas fullt ut. De 
anser inte att det är deras roll att göra individuella tolkningar och ge undantag.  

Räddningstjänstens roll på denna nivå är starkt beroende av om en olycka har 
inträffat eller ej. Om ingen olycka har inträffat är deras roll mycket lik deras roll på 
transportnätverksnivån med ett generellt ganska litet intresse i transporterna. Till 
exempel uttrycker Räddningstjänsten att de inte har något intresse av att kunna 

3 Ett tågläge är ungefär en tidtabell för ett tåg som säger när och var det får köra.  

33



följa farligt gods-transporter i realtid via GPS eller att få detaljerad information om 
planerade transporter. Situationen förändras däremot direkt vid en olycka då 
Räddningstjänsten blir den aktör med störst makt och med uppenbart stor 
legitimitet och akuta krav. Tidsperspektivet blir här extremt kort då 
Räddningstjänsten önskar information om eventuellt farligt gods på fordonet 
omedelbart. Helst skulle de vilja ha informationen innan de lämnar stationen, 
vilket normalt ska ske inom 90 sekunder från larmet, men de vill i varje fall ha 
informationen innan de kommer fram till olycksplatsen för att hinna förbereda sig 
och ta fram uppgifter ur RIB4 om det farliga godset. I många fall får de dock inte 
informationen förrän de kommer fram till olycksplatsen och kan läsa på skyltarna 
på fordonet. Transportoperatörerna uppger sig vara villiga att samarbeta fullt ut 
med Räddningstjänsten vid en olycka, vilket även bekräftas av Räddningstjänsten. 
Transportoperatörerna uppger sig villiga att dela informationen i deras IT-system 
med Räddningstjänsten vid en olycka, men medger samtidigt att de oftast saknar 
information om vilket gods som är lastat på en viss lastbil. IT-systemen kopplar 
inte godset till ett visst fordon och den omfattande användningen av inhyrda 
undertransportörer gör att IT-systemen i lastbilarna inte alltid är sammankopplade 
med det centrala transportföretaget. Det förkommer också att det gods som 
kunden har bokat för transport inte alltid är samma som det som skickas när 
lastbilen kommer för att hämta godset. Se vidare kap. 3 och kap. 7 

Då transporten blir mer synlig på denna nivå ökar också intresset från 
allmänheten och intressegrupper. En speciellt farlig grupp är antagonister, eller 
terrorister, som vill använda transportsystemet för att genomföra terroristattacker 
och orsaka skada. Tyvärr har vi sett flera attacker där lastbilar har använts för att 
orsaka skada, t.ex. på Drottninggatan i Stockholm 2017 och i Nice 2016. Ännu har 
inget fordon lastat med farligt gods använts, men det är uppenbart att 
konsekvenserna av en attack med ett fordon med farligt gods skulle kunna bli 
avsevärda. Det är även möjligt att cyberkriminella skulle kunna attackera den stora 
mängden IT-system som finns i dagens fordon och därmed påverka viktiga 
säkerhetssystem som bromsar, styrning osv., även om det ännu inte finns några 
bevis på att några sådana framgångsrika IT-attacker har genomförts.  

Den stora användningen av IT-system ger IT-systemleverantörerna potentiellt 
stor makt. Det har t.ex. framkommit i intervjuerna att vissa avsändare inte klarar 
av att helt följa regelverket rörande farligt gods-transporter på grund av att brister i 
deras IT-system inte gör det möjligt att få fram den nödvändiga informationen om 
godset. Detta är speciellt synligt inom e-handelssegmentet mot konsument, där 
batterier och det omfattande regelverket kring transporter av batterier utgör en 
särskild utmaning. Likaledes efterfrågar flera aktörer detaljerad information och 
spårbarhet om flöden som dagens IT-systemen inte har möjlighet att ta fram. 
Även fordonstillverkare har idag tillgång till stora mängder information, om 
fordonen och hur de används, genom de IT-system som fordonstillverkarna har 
inbyggda i fordonen. Tillgången till denna data regleras dock idag av avtal mellan 

4 RIB är ett informationssystem som tillhandahålls av MSB och som innehåller information om farliga ämnen. 
En version av RIB kan nås på https://rib.msb.se/ Se även kap. 3 
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fordonstillverkare och transportföretagen som i huvudsak anger att datan tillhör 
transportföretagen och att fordonstillverkarna enbart får använda aggregerade data 
för utvecklingsändamål. Både IT-leverantörer och fordonstillverkare är således 
vilande makthavare genom den stora mängd information de sitter på och den 
påverkan som IT-systemen har.  

Myndigheterna har makt och legitimitet på denna nivå, men skiljer sig från 
övriga aktörer genom att ha ett längre tidsperspektiv. Infrastrukturmyndigheterna 
bygger och sätter regler kring den infrastrukturen som används och har ett 
övergripande mål att stödja ett välfungerande transportsystem. Farligt gods-
transporter är dock bara en av många användare som ska samsas om 
infrastrukturen. Tidsperspektivet är längre då t.ex. en väg byggs för att användas i 
många årtionden och regler förväntas hålla en längre tid. Likaledes så planerar 
kommuner ofta sin stadsutveckling i hundraårsperspektiv. Myndigheternas makt är 
således på längre sikt genom att sätta ramverket, men de har begränsad makt över 
enskilda transporter. De har också inget intresse i att få information om enskilda 
transporter, men är intresserade av aggregerad information, t.ex. 
genomsnittsflöden per år, för sin planering. Detta visar på en 
informationsasymmetri där myndigheterna jobbar med, och har god kunskap om 
långsiktiga strategier, men har begränsad insyn i transportoperatörernas dagliga 
verksamhet. På motsvarande sätt har transportoperatörerna begränsad insikt i 
myndigheternas långsiktiga planer, men bra kunskap om den dagliga 
verksamheten. Båda parter skulle dock gynnas av ökad insyn i den andras 
verksamhet. Bättre insyn i branschen skulle möjliggöra för myndigheterna att ta 
fram bättre strategier, samtidigt som bättre insyn i planerna skulle möjliggöra för 
branschen att fatta bättre beslut.  

Tabell 4. Intressenter på transportinfrastrukturnivån. 
Grupp Intressenter Makt Legitimitet Angelägenhet 
1. Vilande IT leverantörer, 

Fordonstillverkare, 
Cyberkriminella  

X   

2. Befogad Allmänhet  X  
3. Krävande Illegitima intressegrupper    X 
4. Dominant Infrastrukturmyndigheter, 

Kommuner/län, Icke-statlig 
reglerande organisation, 
Regering, EU, 
Regleringsmyndigheter,  
media, Räddningstjänst (ej 
olycka) 

X X  

5. Riskabel Terrorister X  X 
6. Beroende Legitima intressegrupper  X X 
7. Definitiv Avsändare, Mottagare, 

Transportoperatörer, 
Räddningstjänst (olycka), 
Tillsynsmyndigheter  

X X X 

8. Icke 
intressenter 
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2.5.5 Summering av respektive intressents inflytande  
Från ett övergripande perspektiv framgår det att aktörerna inblandade i den fysiska 
transporten är de med starkast inflytande på systemet. Då aktörerna delvis är 
aktiva på olika nivåer är det svårt att peka ut en enskild intressent som den mest 
inflytelserika, men en indikation framgår av tabell 5 där varje intressent har klassats 
utifrån den mest starka position den har på någon av nivåerna. De definitiva 
intressenterna som har alla tre inflytandebaserna är då avsändare, mottagare, 
transportföretag, Räddningstjänst (vid en olycka) och tillsynsmyndigheter. 
Intressant att notera är att dessa aktörer alla har ett i huvudsak kort tidsperspektiv 
med ett fokus på de pågående transporterna och verksamheten i närtid. Aktörer 
med ett längre tidsperspektiv, som kommuner och infrastrukturförvaltare, har 
mindre inflytande.  
 
Tabell 5. Intressenter i transporten av farligt gods. 

Grupp  Intressenter Makt Legitimitet Angelägenhet 
1. Vilande IT leverantörer, 

Fordonstillverkare 
X   

2. Befogad Allmänhet, Icke-statlig 
reglerande organisation 

 X  

3. Krävande Illegitima intressegrupper   X 
4. Dominant Kommuner/län, 

Infrastrukturmyndigheter, 
Regering, EU, 
Regleringsmyndigheter, 
Räddningstjänst (ej olycka), 
media 

X X  

5. Riskabel Cyberkriminella, Terrorister X  X 
6. Beroende Legitima intressegrupper  X X 
7. Definitiv Avsändare, Mottagare, 

Transportoperatörer, 
Räddningstjänst (olycka), 
Tillsynsmyndigheter 

X X X 

  

2.5.6 Tillsyn och säkerhetsarbete ur ett 
intressentperspektiv 

Det är tydligt att antalet aktörer inblandade i farligt godstransporter ökar ju 
närmare den fysiska transporten man kommer, vilket fram går i tabell 6 där 
intressenterna på de tre nivåerna sammanfattas. Det ökade antalet inblandade 
aktörer medför också att de potentiella konflikterna ökar och fler åsikter behöver 
tas hänsyn till. På de övre nivåerna kan aktörerna agera relativt självständigt där 
t.ex. avsändarna och mottagarna har väldigt stort inflytande på 
Transportflödesnivån. Det finns dock väldigt stora beroenden mellan de olika 
nivåerna. De beslut som tas på de högre nivåerna påverkar de lägre nivåerna för en 
lång tid framöver. Detta innebär att när aktörerna på de lägre nivåerna försöker 
påverka systemet är en stor del av strukturen redan satt på de högre nivåerna vilket 
begränsar möjligheterna att påverka. Framför allt blir detta tydligt för aktörerna 
som har en central roll och stort inflytande på infrastrukturnivån, men med litet 
inflytande på de högre nivåerna. Tillsynsmyndigheter och Räddningstjänst sticker 
ut här. Mycket av det säkerhetsarbete kring farligt godstransporter som bedrivs av 

36



myndigheter fokuserar på infrastrukturnivån och i viss mån på nätverksnivån, 
vilket leder till ett fokus på den fysiska transporten. Givetvis är detta en mycket 
viktig del av säkerheten då det är på denna nivå som eventuella olyckor och 
incidenter sker.  
 
Tabell 6. Intressenter på de tre nivåerna med de intressenter som har alla tre 
inflytandebaserna (Makt, Legitimitet, Angelägenhet) markerade i rött och de med två av 
inflytandebaserna markerade i grönt.  
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Det är dock troligt att effekten av säkerhetsarbetet skulle kunna ökas genom 
utökade satsningar att påverka redan på de högre nivåerna. En svårighet med detta 
är att myndigheternas legitimitet och makt att påverka genom tvingande styrning 
är lägre på dessa nivåer. Myndigheternas säkerhetsarbete behöver därför breddas 
till att påverka de centrala aktörerna genom t.ex. informationskampanjer, för att 
öka medvetenheten kring farligt gods frågor och påverka att dessa frågor ges mer 
plats tidigare i beslutskedjan. Här ingår bl.a. att utnyttja myndigheternas normativa 
legitimitet genom att mer tydligt och offentligt lyfta farlig gods utmaningarna i 
relevanta frågor. De kommersiella aktörerna är också måna om att ha ett bra rykte 
då detta hjälper till att attrahera kunder och vill ogärna associeras med att de inte 
skulle följa regelverk eller vara oseriösa. Detta gör att även en normativ legitimitet 
kan vara effektiv. Likaledes är det viktigt för myndigheterna att bygga bra 
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relationer med aktörerna, även utanför den direkta tillsynssituationen, då en aktör 
tenderar att lyssna mer till de aktörer de har en relation till.  

 Som framgår av kartläggningen av intressenterna är det många aktörer 
inblandade och de har delvis olika mål. Även om de flesta aktörerna (förutom 
terrorister etc.) delar det övergripande målet att ha säkra transport tvingas de 
balansera detta mot andra mål, t.ex. kommersiella intressen, kundkrav, 
stadsplanering, skapa jobb, politiska avvägningar, osv. Det kan också vara så att 
uppfattning om vad en säker transport innebär kan skilja sig åt mellan olika 
aktörer. Säkerheten vid farligt gods-transporter kan därför inte bara vara en aktörs 
ansvar utan är ett delat ansvar för alla aktörerna i systemet. Ett samhällsintresse 
som berör alla. Detta understryker vikten av kommunikation och förståelse mellan 
aktörerna i systemet. Aktörer kan behöva stöd och hjälp att bygga denna 
kommunikation t.ex. genom att bli inbjudna till gemensamma möten och stöttas 
att upprätthålla kommunikationen.  

2.6 Farlig gods i transportnätverket 
Ett transportsystem kan ses som ett komplext nätverk av olika transportalternativ. 
För att genomföra en transport från en avsändare till mottagare är det oftast 
möjligt att välja mellan flera olika vägar, olika trafikslag, olika terminaler etc. Som 
framgår av figur 20 är ett transportsystem snarare ett nätverk av transportalternativ 
än en rak transportkedja.  

 
Figur 20. Transportsystemet som ett nätverk av transportalternativ (Lumsden et al., 2019)  

Vid transport av farligt gods tillkommer ett antal restriktioner på transporter 
beroende på t.ex. regelverk, tekniska krav, och erbjudna transporttjänster. Detta 
gör en transport av farligt gods begränsad i vilken rutt den kan använda genom 
systemet, då alla alternativ inte är tillgängliga på samma sätt som för en transport 
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utan farligt gods. Vissa länkar, t.ex. en tunnel, färjelinje eller vägsträcka, i nätverket 
kan således ha begränsningar i vilket farligt gods som får transporteras där, eller 
om det överhudtaget är tillåtet att transportera farligt gods på den länken. Detta 
delavsnittet baserar sig på det vetenskapliga bokkapitlet Risk in transporting dangerous 
goods via RoRo and RoPax shipping av Flodén och Woxenius (2021b).  

För en transportör finns det flera olika sätt att hantera restriktionerna kring 
farligt gods-transporter i sitt nätverk i de fall att en viss länk inte är tillgänglig. De 
sex olika huvudalternativen är att neka transport (Deny transport), råstyrka (Brute 
force), fördröja (Postpone goods), omdirigera (Direct goods), alternativ länk 
(Alternative link) eller transformera godset (Transform goods). Se figur 21. På kort 
sikt påverkar de olika alternativen främst det operativa utförandet av transporten, 
men på lång sikt kan det leda till strukturella förändringar i transportnätverken. 
Om t.ex. är väldigt komplicerat att transportera farligt gods en viss sträcka kan 
detta på lång sikt leda till att företag ställer om sin produktion genom att 
producera i andra fabriker, flytta lager till en lämpligare plats eller liknande.  

 

 
Figur 21. Sex olika alternativ för att hantera farligt gods i ett transportsystem (Woxenius et 
al., 2001). Den vita cylindern representerar farligt gods och den vita kuben representerar 
farligt gods.  

2.6.1 Neka transport 
Det enklaste sättet för ett transportföretag att hantera farligt gods är helt enkelt att 
neka att transportera det. Detta kan dock leda till negativa konsekvenser ur ett 
marknadsperspektiv, då transportkunder i många fall både har farligt gods och 
vanligt gods. Att neka transport av farligt gods kan då leda till att kunden väljer ett 
annat transportföretag för alla sina flöden. De flesta företag är därför ovilliga att 
helt neka transport av farligt gods. I många fall ses transport av farligt gods inte 
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som ett speciellt lönsamt segment utan något som är nödvändigt att erbjuda för att 
behålla sina kunder. Att transportera farligt gods medför vanligtvis extrakostnader 
i form av restriktioner i planering, extra dokumentation etc. vilket leder till att 
transportföretagen normalt tar extra betalt för farligt gods.  

Det förekommer dock att transportföretag väljer att neka transport av vissa 
speciella typer av farligt gods, t.ex. radioaktivt gods. I vissa fall finns det även 
tvingande regler som kan förbjuda transport av farligt gods, t.ex. inom RoPax 
sjöfarten där det finns restriktioner kring vilka typer av farligt gods som får 
transporteras under däck. Detta leder till att en färja utan möjlighet att placera en 
lastbil med farligt gods på ett öppet väderdäck5 kommer att ha hårdare 
restriktioner än en färja med väderdäck. För enskilda avgångar, t.ex. färjeavgångar, 
kan det även finnas begräsningar i hur stora mängder farligt gods som kan 
transporteras beroende på typ av farligt gods och hur det farliga godset lastas.   

I de fall det inte är möjligt att transporter farligt gods på en länk eller med ett 
transportföretag tvingas transporten använda någon av de andra fem andra 
alternativa metoderna, vilka beskrivs nedan. 

2.6.2 Råstyrka  
Ett alternativ att hantera farligt gods är att ”tvinga” det igenom ett transportsystem 
där det egentligen inte får transporteras. Det vanligaste sättet inom farligt gods-
transporter är att helt enkelt inte berätta att det rör sig om farligt gods. Genom att 
avstå från att deklarera godset korrekt och förpacka det i neutrala förpackningar är 
det möjligt att sända godset där det inte är tillåtet. En annan anledning för att välja 
detta alternativ är att spara pengar genom att undvika de extraavgifter som 
transportföretag tar ut för farligt gods och öka flexibiliteten genom att undvika 
restriktioner och begräsningar.   

Naturligtvis innebär detta ökade risker under transportern. Transportföretag 
försöker motverka detta genom att införa höga extraavgifter för feldeklarerat gods. 
Speciellt inom containersjöfarten har det varit ett antal bränder på senare tid som 
kan relateras till feldeklarerat gods (Gonzalez-Aregall et al., 2021; Ellis, 2010), 
vilket har lett till att rederier som t.ex. Evergreen har infört straffavgifter på 35 000 
US$ för en feldeklarerad container (Whiteman, 2019). Tillsynen från Polis och 
Kustbevakning spelar också en central roll.   

2.6.3 Fördröja 
Farligt gods kan också hanteras genom att fördröja transporten till ett lämpligare 
transporttillfälle. Mest tydligt är detta inom färjesjöfarten där det finns 
begränsningar kring hur farligt gods får transporteras tillsammans med 
passagerare. Detta leder till att vissa rederier pekar ut vissa avgångar som farligt 
gods avgångar och på dessa avgångar endast tar ombord ett mycket begränsat 
antal passagerare för att på så sätt hålla sig inom regelverket. Vanligtvis är dessa 
farligt gods avgångar på oattraktiva tider för passagerarna som mycket sent på 

5 Ett väderdäck är normalt det översta däcket på ett fartyg utan någon överbyggnad.  

40



natten eller bara någon enstaka dag i veckan. Detta är kommersiellt grundande 
beslut för rederiet där syftet är att maximera intäkterna. I andra fall, som tex i den 
offentlig upphandlade färjetrafiken till Gotland, finns det krav på att farlig gods 
ska kunna transporteras, vilket då sker på de specifika farligt gods avgångarna. 
Inom väg och järnvägstransporter kan gods fördröjas tills det finns lämpliga 
fordon eller lämplig personal tillgänglig, t.ex. om inte alla bilar kan transportera 
farligt gods.  

2.6.4 Omdirigera 
Att omdirigera godset innebär att det transporteras en helt annan väg till 
mottagaren för att på så sätt undvika den länk som har restriktioner. Detta gör att 
man kan undvika den tidsfördröjning som blir fallet om alternativet Fördröja 
används. Dels kan det finnas leveranstidskrav som måste mötas, men det kan även 
finnas operationella aspekter som att anpassa så att en förares lagstadgade vilotider 
inträffar på lämpliga platser t.ex. i förhållande till färjeavgångar. I många fall 
innebär omdirigeringen ett byte av transportslag då restriktioner kan vara kopplade 
till transporslagsvalet, t.ex. restriktioner på färjeöverfarter som tidigare nämnts. En 
transport från Sverige till Belgien kan t.ex. välja att köra landvägen genom Europa 
istället för att ta en RoR färja direkt från Göteborg till Belgien. Det kan även ske 
omdirigeringar inom samma transportslag genom att t.ex. välja en väg med färre 
restriktioner eller en RoRo färja med färre restriktioner istället för en RoPax färja 
med hårdare restriktioner. 

2.6.5 Alternativ länk 
Att utnyttja en alternativ länk är ett snarlikt alternativ till att omdirigera godset, 
men här sker bara omdirigering runt en specifik länk. En transport från Sverige till 
Tyskland kan t.ex. välja att köra över Öresundsbron istället för att ta färja eller en 
vägtransport kan välja att köra runt en tunnel med restriktioner mot farligt gods.  

2.6.6 Transformera godset 
Det är även möjligt att ändra sändningens egenskaper så att den blir tillåten att 
transportera på det sätt som önskas. Inom farligt gods kan det röra sig om att t.ex. 
dela upp en sändning på flera fordon för att minska mängden farligt gods så det 
hamnar under undantagsregler, eller att undvika att sända vissa kombinationer av 
gods tillsammans.  Detta kan göras av avsändaren, men även av transportföretaget 
som en del i deras verksamhet, med syfte att optimera användningen av sina 
resurser. Detta kräver dock planering och tillgång till information i god tid.  

2.7 Risker och beteenden i 
transportsystemet  

Det finns ett starkt intresse från många håll att minimera riskerna kring transport 
av farligt gods. Risk är ett mycket komplext begrepp men handlar i huvudsak om 
tre saker: Vad kan hända? Hur sannolikt är det att det händer? Om det händer, vad 
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blir konsekvenserna? Det komplexa regelverk som finns kring farligt gods 
fokuserar främst på vad som kan hända samt konsekvenserna av en olycka. Det 
görs genom utförlig och detaljerad reglering av förpackningar, vad som får 
transporteras, hur det får transporteras, säkerhetsutrustning osv. Sannolikheten för 
en olyckas påverkas dock även mycket av det mänskliga beteendet i 
transportkedjan och då främst hur väl aktörerna följer det uppsatta regelverket 
men även av hur försörjningskedjorna designas.  En säker transport kräver 
kunskap kring regelverket om farligt gods, men också en medvetenhet på alla 
nivåer i företagen kring hur farligt gods ska hanteras, t.ex. när en försörjningskedja 
designas, var fabriker placeras etc. En färja används t.ex. i 30-40 år och beslutet 
om färjan designas med ett väderdäck, där farligt gods kan placeras eller inte, 
kommer att påverka transportsystemet för lång tid framöver.  

En utmaning i säkerhetsarbetet är att balansera den mänskliga önskan att ha en 
rimlig arbetssituation mot behovet av strikta säkerhetsregler. Ju striktare reglerna 
blir, desto mer ökar incitamenten för människorna i transportsystemet att ta 
genvägar eller att strunta i reglerna. Rasmussen (1997) beskriver detta som att 
beteendet glider mot ökad osäkerhet. Se figur 22.   

 
Figur 22. Beteendet glider mot ökad osäkerhet. Anpassad från Rasmussen (1997).  

Det finns en ekonomisk press från företagen att hålla nere kostnaderna och 
förbli konkurrenskraftig. Samtidigt finns det en press från anställda att ha en 
acceptabel arbetsbelastning och minskad stress. Dessa två krafter pressar 
människorna i transportsystemet i riktning mot ett mer osäkert beteende, särskilt i 
de fall då det inte är tydligt för personerna hur deras arbete bidrar till en ökad 
säkerhet. Strikta säkerhetsregler leder till ökad arbetsbelastning och ökade 
kostnader, vilket gör att över en längre tid så kommer beteendet anpassas till att 
bygga på personlig erfarenhet, kunnande, lokala rutiner, företagskultur etc. I stället 
för att följa ett strikt regelverk till punkt och pricka så utvecklas pragmatiska lokala 
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rutiner och tumregler. Denna anpassning sker ofta med goda intentioner och utan 
några tankar på att det skulle leda till en ökad risk.  Detta är särskilt en utmaning i 
komplexa miljöer med en stor mängd regler, där ibland olika regler kan ställas 
emot varandra och det kan vara svårt att samtidigt uppfylla alla regler. Ett exempel 
är då regelverken inte hänger med den tekniska utvecklingen. Inom farligt gods är 
den snabba utvecklingen inom batteriområdet ett sådant exempel där många 
aktörer upplever det svårt att tillämpa regelverket kring transport av batterier 
effektivt.      

Komplexiteten kring farligt gods-transport gör att regelverken är preskriptivt 
och normativt uppbyggda. Det innebär att det i detalj beskrivs vad som är tillåtet, 
t.ex. hur olika kemikalier får lastas, förpackas osv. Detta leder till komplexa 
regelverk, men möjliggör samtidigt att farlig gods kan hanteras av ett mycket stort 
antal personer utan djupgående kemiska och tekniska kunskaper, då regelverket 
specificerar vad som är säkert att göra. På samma sätt är det möjligt att kontrollera 
regelefterlevnaden, genom att vid kontroller säkerställa att det formella regelverket 
är uppfyllt. Detta leder till ett fokus på den formella regeluppfyllnaden. Andra 
regelverk kan vara målstyrda, där kravet är att vissa mål ska vara uppfyllda. Inom 
transportsektorn finns t.ex. SECA-regelverket som säger att fartyg i Östersjön inte 
får använda bränsle med mer än 0,1% svavel, men samtidigt tillåter regelverket att 
detta mål även kan uppnås på andra sätt, t.ex. genom rening. Ett rent målstyrt 
regelverk inom farligt gods t.ex. att en transport ska ”utföras säkert”, är inte 
praktiskt genomförbart. Anledningen är att det skulle krävas alldeles för 
detaljerade kemiska och tekniska kunskaper hos alla inblandade individer och 
aktörer. Det skulle även vara mycket svårt att utöva tillsyn och bedöma vad som är 
”säkert”. Det är således nödvändigt att ha ett preskriptivt regelverk, men det är 
viktigt att fokuset på den formella regeluppfyllnaden kompletteras med ett brett 
säkerhetstänkande för att motverka ett glidande beteende mot en ökad osäkerhet. 
Människorna i systemet behöver även förstå varför de gör något och hur det de 
gör bidrar till ökad säkerhet.   

I ett mer långsiktigt perspektiv är det naturligtvis möjligt att hävda att de 
striktare reglerna minskar antalet mycket kostsamma olyckor, och det kan således 
diskuteras i vilken utsträckning det utgör en kostnad att följa reglerna. Rasmussens 
modell beskriver dock det mer kortsiktiga tänkandet på en arbetsplats där en 
person väljer att ta en genväg, då de inte direkt ser någon negativ påverkan på 
säkerheten i systemet. Den beskriver attityden att något kanske ”inte är så noga för 
det händer ju aldrig några olyckor ändå”. Det är dock viktigt att inse att 
riskhantering oftast bygger på flera olika lager av säkerhet. Den klassiska 
schweizerost-modellen beskriver hur det finns flera lager av säkerhet men att det 
riskeras att finnas ”hål” i varje lager, som i en schweizerost. För att en olycka ska 
inträffa måste hålen i varje lager överlappa. Om ett lager är intakt så hindras 
olyckan från att hända. Se figur 23.   
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Figur 23. Schweizerost-modellen för risker (Wikimedia Commons, 2014). 

Risken är att de olika aktörerna i transportsystemet tror att det inte är så noga 
med deras del av säkerheten, för det finns alltid något annat lager som fångar upp 
riskerna. När tillräckligt många aktörer börja skrapa hål i sina lager, t.ex. genom att 
sända odeklarerat farligt gods eller ta genvägar, så riskerar olyckor att inträffa. 
Transportsystemet för farligt gods består av en stor mängd aktörer och individer 
och om tillräckligt många följer glidningen mot ökad osäkerhet kommer antalet 
olyckor att öka.  
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3 Transportkedjan som 
informationsmiljö 

 

Det finns flera olika sätt att beskriva fenomenet transport av farligt gods baserat 
på vad som sätts i fokus. I föregående kapitel har fenomenet beskrivits i termer av 
aktiviteter, aktörer och resurser. I efterföljande kapitel beskrivs regelverken, 
myndigheternas tillsyn samt säkerhetsrådgivarrollen. Utöver ovan nämnda 
aspekter har en del i projektet varit att beskriva transport av farligt gods som en 
informationsmiljö. Transport av farligt gods för med sig en hantering av olika 
typer av information, där en betydande mängd hanteras av IT-system i samverkan. 
Att studera och beskriva informationsmiljön innebär ett informatikperspektiv6 på 
transportkedjan, med information, IT-system och interoperabilitet 
(samverkansförmåga) i fokus snarare än regelverk, aktiviteter, resurser och aktörer. 
De senare utgör informationsmiljöns kontext, dvs sammanhanget där information 
och IT-system används samt där samverkan sker.   

En väl fungerade informationsmiljö bidrar till säkra transporter av farligt gods, 
brister i samma miljö innebär risker för att något oförutsett och oönskat ska 
inträffa. Kapitlet avses bidra till en högre precision i att beskriva och analysera 
olika typer av information utifrån dess syfte och användning. Vidare bidra till 
bättre kravställande på IT-system och deras interoperabilitet samt en ökad 
förståelse för betydelsen av arkitekturell design i en komplex och heterogen 
informationsmiljö.  

Det här kapitlet inleds med en presentation av en referensram kring 
betraktelse av en informationsmiljö. De första fyra avsnitten definierar och 
beskriver informationskategorier, typer av IT-system och IT-baserade artefakter 
samt avslutningsvis begreppet interoperabilitet. Efterföljande fyra avsnitt beskriver 
vilken information som förekommer i transportkedjan, IT-system och 
interoperabilitet i informationsmiljön för transport av farligt gods samt ger 
exempel på två digitaliseringsinitiativ inom EU. Avslutningsvis ges en kort 
sammanfattning. En problemanalys ges sedan i kap. 7 och förslag till åtgärder i 
kap. 8. 

3.1 Informationsmiljö 
Informationsdelning, informationsutbyte och informationsanvändning kan i 
dagens informationssamhälle ske inom ramen för det som kan beskrivas som en 
informationsmiljö. Begreppet ”informationsmiljö” används allt oftare för att 
beskriva en komplex verksamhet utifrån ett informatikperspektiv. En 
informationsmiljö är en avgränsad helhet, där fokus riktas mot olika typer av 

6 Informatik som vetenskaplig disciplin inriktar sig på aspekter av design, organisering och användning av 
informationsteknologi på såväl individuell, organisatorisk som samhällelig nivå.  
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information i miljön, hur informationen hanteras med hjälp av IT-baserade 
informationssystem (IT-system) samt hur aktuella IT-system bidrar till 
interoperabilitet (samverkansförmågan) inom informationsmiljön.  

Dagens organisationer och de sammanhang de verkar inom har blivit allt mer 
komplexa och informationsintensiva. Informationsmiljö som begrepp har blivit 
mer framträdande inom fler områden för att sätta fokus på information och hur 
den hanteras. Inom t.ex. sjukvården talar man om ”Framtidens 
vårdinformationsmiljö” (Västra Götalandsregionen, 2021), där fokus är på den 
information som behövs för att bedriva framgångsrik vård, IT-system för effektiv 
informationshantering samt informationens tillgänglighet, spridning och 
användning. Även inom försvaret är informationsmiljö ett centralt begrepp, där 
dess roll i modern krigföring anses vara högst aktuell och betydande 
(Försvarsmakten, 2020).  

En komplex informationsmiljö kan delas upp i olika informationsdomäner i 
syfte att få en överblick och bättre förstå logiskt sammanhängande delar (areas of 
concern) och hur de är avgränsade från varandra (separation of concerns). En 
informationsdomän är således en avgränsad del av en informationsmiljö. 
Avgränsningen kan vara varaktig eller tillfällig beroende på syftet med 
betraktelsen.  Avgränsning av informationsdomäner kan göras utifrån olika 
principer; t.ex. funktionella (aktivitet, process, funktion, uppgift), strukturella 
(juridisk person, organisatorisk enhet, administrativ styrkrets) eller infologiska 
(kunskapsgrupp, aktörsgrupp, roll). En informationsdomän är i regel mer 
homogenitet än hela informationsmiljön, vilket ofta är ett viktigt syfte vid 
avgränsning av domäner. Informationsmiljön för transport av farligt gods kan 
delas upp i olika domäner baserat på vilka fenomen som är av intresse. Från ett 
funktionellt perspektiv kan informationsmiljön delas upp efter uppgifter eller 
aktiviteter som förekommer under transportkedjan, t.ex. beställning, förberedelse, 
upphämtning, transport, omlastning, leverans, tillsyn etc. Från ett strukturellt 
perspektiv kan informationsmiljön delas upp i olika organisationer, t.ex. 
avsändarorganisationer, speditörer, åkerier, hamnar, Polisen, Kustbevakningen, 
Tullen, MSB, Transportstyrelsen, etc. Informationsmiljön kan också delas upp 
efter olika kunskapsaktörer och roller, t.ex. tillsynspersonal, säkerhetsrådgivare, 
chaufför, företagsledning, etc.  

Uppdelning av en informationsmiljö i olika domäner är viktig för att förstå 
användningen av information, där information kan vara operativ, direktiv eller 
konceptuell till sin karaktär. Uppdelningen är även viktigt för att förstå 
informationens lokalisering och spridning såsom lokal, trans-lokal eller gemensam 
information. Nämnda informationsbegrepp beskrivs närmare i nästkommande 
avsnitt. Hanteringen av information i en informationsmiljö görs till en betydande 
del av IT-system. IT-systemen syftar till att effektivisera insamling, bearbetning, 
lagring och distribution av information samt att bidra till en ökad tillgänglighet till 
information. IT-system är därför av intresse vid betraktelse av en 
informationsmiljö. Delning och utbyte av information är centralt vid samverkan 
inom en informationsmiljö. Förmågan att samverka inom informationsmiljön, 
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interoperabiliteten, kan påverkas av olika faktorer, t.ex. organisatoriska, 
semantiska, tekniska och legala. Interoperabiliteten inom en informationsmiljö kan 
förbättras genom tillämpning av arkitekturella designprinciper.  

3.2 Kategorisering av informationsbegrepp 
Information kan kategoriseras på olika sätt beroende på vad som är av intresse att 
belysa. Inom projektet har information studerats ur två perspektiv. Det första 
perspektivet betraktar hur informationen används inom den informationsmiljö 
som omgärdar transport av farligt gods. Det andra perspektivet betraktar hur 
information delas och sprids i informationsmiljön. Nedan beskrivs respektive 
perspektiv och aktuella informationskategorier samt exempel ges i en avslutande 
tabell. 

3.2.1 Informationens användning 
Informationen utifrån användningsperspektivet kan kategoriseras som operativ, 
direktiv eller konceptuell, beroende på informationens åsyftade användning.  

Operativ information - Information för att agera i informationsmiljön. 
Operativ information syftar till att ge aktuell bild av olika faktiska förhållanden, 
företeelser, aktiviteter, händelser och tillstånd i en informationsmiljö. Denna typ 
av information kan sägas vara nödvändigt för att aktiviteter i informationsmiljön 
ska kunna genomföras. Man brukar säga att operativ information ger inblick. 
Operativ informationen är en färskvara, dvs den är kortlivad och förlorar sitt värde 
snabbt om den inte är aktuell. Operativ information kan vara detaljrik och 
omfattande. Det är i regel relativt enkelt att definiera operativ information. 
Svårigheterna är oftast att begränsa mängden till det som är relevant/fruktbart för 
varje del av informationsmiljön.  

Direktiv information - Information för att styra och samordna 
informationsmiljön. Direktiv information syftar till att ”styra” aktiviteter, 
handlande, beteenden i en informationsmiljö samt att skapa samordning och ökad 
effektivitet i miljön. Styrningen och den ökade effektiviteten och samordningen 
kan gälla såväl lokalt inom en informationsdomän som för hela 
informationsmiljön. Direktiv information avses ge vägledning, styrning, överblick, 
och framåtblick, och behövs för att informationsmiljön ska fungera hållbart och 
effektivt på lång sikt. Vanligtvis finns det ett syfte eller någon önskad effekt 
relaterad till direktiv information, t.ex. minskad risk för olyckor med farligt gods. 
Den direktiv informationen är i regel inte tidskänslig och är sålunda relativt 
långlivad i jämförelse med operativ information.  

Konceptuell information - Information för att förstå företeelser och 
fenomen i en informationsmiljö. Konceptuell information syftar till att förstå 
verkligheten och underlätta kommunikation om den. Varje bransch har i regel sina 
egna begrepp och termer. Konceptuell information bidrar till att skapa gemensam 
tolkning av informationsmiljöns olika objekt, företeelser, händelser etc. Till 
skillnad från den operativa informationen, som beskriver faktiska förhållanden och 
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tillstånd i en informationsmiljö, syftar konceptuell information istället till att 
definiera och gruppera objekt, företeelser, händelser, etc. som sådana i 
informationsmiljön.  

3.2.2 Informationens spridning 
Det andra perspektivet fokuserar på hur information delas och sprids i 
informationsmiljön.  Information kan i det avseendet kategoriseras som lokal, 
trans-lokal eller gemensam beroende på hur den delas och sprids. 

Lokal information är information som skapas (eller uppstår) inom en lokal 
informationsdomän och delas enbart inom denna lokala domän. Lokal 
information utformas vanligtvis i enighet med den referensram som gäller för den 
lokala verksamhetsdelen och berör sådant som domänen ansvarar för och ska 
agera på. I en decentraliserad informationsmiljö dominerar vanligtvis den lokala 
informationen.  

Trans-lokal information är information som utbytes mellan olika domäner i 
informationsmiljön. Den samlade mängden trans-lokal information beskriver hur 
informationen flödar i en informationsmiljö. Trans-lokal information 
karakteriseras av att skaparen av informationen och mottagaren/användaren av 
informationen är olika domäner i informationsmiljön. Trans-lokal information kan 
utbytas mellan lokala domäner såväl inom en organisation, som mellan olika 
organisationer. Den trans-lokala informationen kan inte helt och hållet bestämmas 
av en informationsdomän, utan det krävs vanligtvis en förhandlingsprocess för att 
fastställa den. För den trans-lokal informationens utformning måste man ta hänsyn 
till berörda informationsdomäners referensramar. Ju mer samverkan som sker 
mellan informationsdomäner, desto mer trans-lokal information tenderar det bli. 

Gemensam information har till skillnad från trans-lokal information i regel 
ingen helt klart definierad mottagare. I själva verket blir alla i informationsmiljön 
potentiella mottagare av denna information. Gemensam information har oftast ett 
allmänt kunskapshöjande syfte. Gemensam information kan även vara sådan 
information som användare snabbt ska kunna komma åt från många olika 
informationsdomäner oberoende av varandra. Gemensam information måste 
utformas så att den är begriplig för hela informationsmiljön. Sålunda måste den 
utformas med beaktande av samtliga informationsdomäners referensramar. 

3.2.3 Exemplifiering av informationskategorier 
Tabellen nedan sammanfattar och exemplifierar aktuella informationsbegrepp 
inom de två dimensionerna. 

Tabell 7. Beskrivning och exemplifiering av informationskategorier 

 Operativ Information Direktiv information Konceptuell information 

 Information om aktuell 
situation i en 

Information som syftar till 
att leda aktiviteter 

Information som definierar 
företeelser, objekt 
och händelser i den 
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Lokal 
information 

bestämd lokal 
informationsdomän. 

T.ex. lagersaldo för en 
viss vara i ett visst 
lager, eller var ett 
visst farligt gods står 
på en terminal. 

och handlande i en 
lokal verksamhet. 

T.ex. en plockrutin inom 
ett lager, eller en 
lokal checklista för 
hur farligt gods ska 
märkas. 

lokala informations-
domänen.   

T.ex. den lokala 
benämningen och 
definitionen av en 
viss produkt. 

 

Trans-lokal 
information 

Information från en lokal 
informationsdomän 
om företeelser som 
berör andra lokala 
informationsdomäner. 

T.ex. en Godsdeklaration 
eller en fraktsedel 
från en avsändare, 
via en transportör till 
en mottagare av 
farligt gods. 

Information som syftar till 
att samordna eller 
förbättra samverkan 
mellan olika lokala 
informationsdomäner. 

T.ex. en transportplan 
från speditörens 
transportplanering till 
åkeriers lokala 
transportplanering. 

Information som definierar 
begrepp och termer 
relevanta för 
samverkan mellan 
olika 
informationsdomäner. 

T.ex. definition av Edifact 
meddelandens 
innehåll i form av 
begrepp och termer. 

 

Gemensam 
information 

Information om aktuella 
företeelser som är av 
allmänt intresse för 
alla eller vem som 
helst i 
informationsmiljön. 

T.ex. en aktuell läges-
beskrivning över en 
transportolycka med 
farligt gods. 
Informationen görs 
gemensam för 
allmänheten. 

Information som syftar till 
att styra händelser, 
aktiviteter, aktörer 
mm i en informations-
miljö. Det kan röra sig 
om lagar, regelverk 
och direktiv som 
gäller för hela 
informationsmiljön. 

T.ex. Föreskrifterna i 
ADR, som innehåller 
bestämmelser och 
förutsättningar som 
ska vara uppfyllda vid 
transport av farligt 
gods på väg.  

 

Information som definierar 
väsentliga 
företeelser, objekt 
och händelser som 
förekommer i en 
informationsmiljö. 
Syftet är att skapa en 
gemensam syn och 
förståelse.  

T.ex. definition av farligt 
gods eller begreppet 
transport. Ytterligare 
exempel är 
klassificering av 
farligt gods och 
beskrivning av 
egenskaper. 

3.3 IT-system, moduler, webbtjänster och 
digitalisering 

IT-artefakter såsom IT-system, moduler och webbtjänster är ”komponenterna” i 
en informationsmiljö. Transportbranschen generellt utgörs av en komplex värld av 
IT-system. Det finns många olika typer av IT-system och dessa system är 
avgränsade på olika sätt. På marknaden finns en uppsjö av IT-systempaket och 
moduler anpassade till transportbranschen. Vilka funktioner som ingår i 
respektive IT-system kan variera beroende på hur IT-systemen är avgränsade. En 
allmänt ökad modularisering av IT-system bidrar också till ökade möjligheter att 
välja bland moduler. Vissa moduler kan också förekomma som fristående IT-
system. Det finns en mängd egenutvecklade IT-system, särskilt hos de stora 
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aktörerna. Systemvärlden hos de stora aktörerna är väldigt komplexa på grund av 
en historik av omstruktureringar och konsolideringar i branschen. Stora 
internationella transportaktörer har växt genom företagsförvärv och samarbeten i 
olika former, vilket resulterat i en heterogen och komplex värld av IT-system.  

Komplexiteten och heterogeniteten ökar ytterligare genom ett ökat utbud av 
webbtjänster (engelska: Web Services). En trend är att fler företag erbjuder web-
tjänster av olika slag. Det kan vara att istället för att sälja kompletta IT-system eller 
moduler, erbjuds webtjänster där kunden kan välja vilka funktioner man vill 
använda. En särskild form av webb-tjänst är ”Programvara som en tjänst” 
(engelska: Software as a Service, SaaS) Det är en mjukvarulicenserings- och 
leveransmodell där programvara licensieras på abonnemangsbasis. Programvara 
som tjänst kallas också ibland för "on-demand-programvara". En annan form av 
webbtjänster är webbaserade datorprogram som kommunicerar och samarbetar 
dynamiskt med andra webbtjänster på samma vis som en människa kan surfa till 
olika webbsidor. En sådan webbtjänst stödjer direktinteraktion med andra 
programagenter med hjälp av XML-baserade7 meddelanden som utbyts via 
Internetbaserade protokoll.  

Avslutningsvis, bör nämnas att det även sker en omfattande digitalisering 
inom transportbranschen, där fordonens funktioner digitaliseras i allt högre 
utsträckning. Det finns ett stort intresse för autonoma fordon, fjärrstyrda fordon 
och ökad automatisering generellt. Utveckling inom områden såsom ”internet of 
things” (IoT), Artificiell Intelligens (AI), Intergrationsplattformar, geofencing, 
molnbaserade tjänster, standards mm påverkar transportbranschen i högsta grad. 

3.4 Interoperabilitet och arkitekturella 
principer 

 Interoperabilitet betyder i allmänhet ”förmågan att samverka”. Att öka 
samverkansförmågan är ett högt prioriterat område nationellt och internationellt 
och är särskilt angeläget inom transportområdet. Det här avsnittet inleds med en 
redogörelse av interoperabilitetsbegrepp samt hur det snarlika begreppet 
integration förhåller sig till interoperabilitet. Därefter presenteras fem vanliga 
arkitekturella designprinciper för integration eller samverkan mellan IT-system. 

3.4.1 Interoperabilitetsbegrepp 
En enkel definition av interoperabilitet gavs redan 1990 av Institute of Electrical 
and Electronics Engineers (IEEE). Deras fokus låg på system och komponenters 
förmåga att utbyta information och att använda den aktuella informationen. 

“The ability of two or more systems or components to exchange information 
and to use the information that has been exchanged.” (IEEE, 1990). 

7 XML (Extensible Markup Language) är ett universellt och utbyggbart märkspråk för att beskriva olika 
applikationers gränssnitt 
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Denna definition är fortfarande ofta refererad och fungerar väl om man enbart 
fokuserar på IT-system och deras förmåga att samverka. Samverkansbehov finns 
dock på många olika nivåer, mellan människor, system, organisationer, 
myndigheter och t.o.m. länder. Inom EU sker stora satsningar på att förbättra 
interoperabilitet mellan myndigheter, organisationer och människor i de olika 
medlemsländerna. För att stödja arbetet har EU tagit fram ett ramverk för 
interoperabilitet, där den senaste versionen publicerades 2017. European 
Interoperability Framework (EU, 2017) utgörs av en uppsättning 
rekommendationer som specificerar hur förvaltningar och företag kan 
kommunicera med varandra inom Europeiska unionen och över medlemsstaternas 
gränser. EUs ramverk ger en betydligt bredare definition av interoperabilitet: 

“Interoperability is the ability of organisations to interact towards mutually 
beneficial goals, involving the sharing of information and knowledge 
between these organisations, through the business processes they support, 
by means of the exchange of data between their ICT systems.” (EU, 2017) 

På nationell nivå har Sverige, genom E-delegationen, förslagit en nationell 
strategi för interoperabilitet som i stort följer det europeiska ramverket (E-
delegationen 2013). eSAM8 tog 2015 över arbetet med ramverket och lämnade 
över version 1.3 till Myndigheten för digital förvaltning (DIGG), som från och 
med 2020 har ansvaret för det Svenska ramverket för digital samverkan (DIGG, 
2020). 

Interoperabilitet handlar sålunda generellt om förmågan och möjligheten att 
samverka. Denna förmåga kan vara relaterad till organisatorisk interoperabilitet, 
dvs samverkan mellan organisationer, samverkan inom organisationer, genom 
verksamhetsprocesser, mellan grupper av människor. Interoperabilitet kan också 
vara relaterad till förmågan att kommunicera inom en informationsmiljö, dvs 
semantisk interoperabilitet. En tredje typ av interoperabilitet handlar om 
förmågan hos IT-system att utbyta och dela information rent tekniskt, dvs teknisk 
interoperabilitet. Slutligen en fjärde typ av interoperabilitet berör lagstiftning och 
regelverk och hur dem påverkar förmågan att samverka, dvs legal 
interoperabilitet.  Det europeiska ramverket ser dessa fyra typer av 
interoperabilitet som fyra nivåer (eng. levels) av interoperablitet De här fyra 
nivåerna har vuxit fram som ett resultat av strävan att eliminera eller minska 
påverkan av vanliga barriärer eller hinder för interoperabilitet inom nämnda fyra 
nivåer. 

3.4.2 Integration kontra interoperabilitet 
I det snävare perspektivet av samverkan, dvs mellan IT-system är begreppen 
integration och interoperabilitet centrala när det gäller relationen mellan IT-
system. Det förstnämnda är vanligast förekommande historiskt sett och har sin 

8 eSAM är ett smedlemsdrivet program för samverkan mellan 32 myndigheter och SKR (Sveriges Kommuner 
och Regioner). eSAM bildades 2015 när E-delegationen slutfört sitt regeringsuppdrag. Medlemmarna i eSam 
samverkar kring tillgängliga och rättssäkra digitala lösningar. 
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grund i strävan att koppla samman mängder av fristående IT-system till en helhet. 
Interoperabilitet har under senare år alltmer kompletterat begreppet integration. 
Ibland används båda som synonymer, och ibland som två olika begrepp. I den här 
rapporten poängteras att det finns en väsentlig systemvetenskaplig skillnad mellan 
dessa två begrepp. Integration är centralt i ett monistiskt systemsynsätt, där målet 
är att skapa ”ett system” av en mängd system och/eller moduler. Interoperabilitet 
utgår från ett pluralistiskt systemsynsätt där målet är att utveckla samverkan mellan 
”många självständiga system”. Både integration av IT-system och interoperabilitet 
hos IT-system bidrar till interoperabilitet i informationsmiljön. 

“Broadly speaking, interoperability has the meaning of coexistence, 
autonomy and federated environment, whereas integration refers more to 
the concepts of coordination, coherence and uniformization.” (Chen et al., 
2008) 

I figuren nedan sammanfattas den systemvetenskapliga skillnaden mellan 
begreppen integration och interoperabilitet. 

 
Figur 24. Integration kontra interoperabilitet. 

Integration är ett nyckelbegrepp inom disciplinen Systems Engineering. 
Disciplinen har en regulativ syn på design och informationsmiljön ses som stabil, 
homogen och kontrollerbar. Strävan att uppnå rationalitet, enhetlighet och 
kontroll styr den arkitekturella designen (Dietz & Hoogenvorst et al., 2013). 

Interoperabilitet å andra sidan är ett nyckelbegrepp inom en framväxande 
pluralistisk systemdisciplin: ”System of systems Engineering”. Informationsmiljön 
ses som heterogen, dynamisk och där det är svårt att utöva detaljerad central 
styrning på grund av hög grad av självständighet hos informationsdomäner. 
Strävan är att utifrån önskad grad av självständighet för enskilda system, uppnå en 
ändamålsenlig samverkan mellan systemen (Gideon et al., 2005). 

3.4.3 Arkitekturella designprinciper 
En informationsmiljö, som ofta är komplex, heterogen och dynamisk, behöver 
någon form av arkitektur för att fungera effektivt.  Alltför ofta utvecklas nya IT-
system med litet eller avsaknad av fokus på interoperabilitet (Kobusinge et al., 
2019). Begreppet ”informationssystemarkitektur” (IS-arkitektur) refererar till 
strukturen av IT-system och komponenter, deras inbördes relationer samt 
principer och vägledning för deras design och evolution över tid (TOGAF, 2011). 
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IS-arkitekturen formas och utvecklas med stöd av arkitekturella principer, varav en 
särskild kategori av principer vägleder design (Proper & Greefhorst, 2011). 
Arkitekturella designprinciper syftar till att förbättra tillgänglighet, delning och 
förmedling av information som finns i informationsmiljöns IT-system. Att 
förbättra interoperabiliteten i en informationsmiljö ska ses som en process snarare 
än ett projekt, vilket kräver designbeslut och aktiv ledning (Kobusinge et al., 2018) 

Fem vanligt förekommande designprinciper presenteras nedan. Två av 
principerna baseras på ISO’s begrepp ”Integration” och ”Unification” (ISO, 
1999), som strävar efter integration/konsolidering eller enhetlighet med fokus på 
samordning av IT-system. Två andra principer baseras på Solotruck och Kristofics 
begrepp ”Intersection” och ”Interlinking” (Solotruck & Kristofic, 1980), som 
strävar efter förbättrad delning eller utbyte av information med fokus på 
samverkan mellan IT-system. Den femte principen, ”Access” är en variant av 
”Interlinking”, med ett ursprung från mjukvaruutveckling och databassystem.  
Den sista principen strävar efter access till andra IT-systems information. 

Tabell 8. Fem arkitekturella designprinciper 

Arkitekturell designprincip Kort beskrivning 
Konsolideringsprincipen Sammanfoga flera lokala IT-system eller komponenter 

till ett integrerat IT-system 

Enhetlighetsprincipen Likartade verksamhetsenheter använder likadana 
standardiserade IT-system. 

Delningsprincipen Vissa delar (information/funktioner/ tjänster) görs 
gemensamt tillgänglig för berörda IT-system. 

Accessprincipen System (även människor) har möjlighet till direktaccess 
till andras IT-system.  

Sammanläkningsprincipen System samverkar genom ömsesidigt utbyte av 
meddelanden, men utan direkt delning/access.  

Konsolidering och enhetlighet som principer strävar mot integration och ”ett 
IT-system” genom en långtgående samordning av IT-system och komponenter. 
Access och sammanlänkning strävar mot ”ett system av system” genom att 
förbättra samverkan mellan fristående IT-system. Delningsprincipen strävar efter 
både-och, dvs både ”ett” i form av den del som delas av alla och ”många” i form 
av de fristående delarna. Samtliga fem principer syftar till att förbättra 
interoperabilitet i en informationsmiljö. 

 
Figur 25. Fem arkitekturella designprinciper i relation till integration/interoperabilitet. 
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Designprincipernas tillämpbarhet påverkas av kontextuella faktorer i 
informationsmiljön, framförallt homogenitet/heterogenitet samt 
stabilitet/dynamik, men också informationsdomänernas heteronomi/autonomi. 

3.5 Information vid transport av farligt gods 
Efter den inledande genomgången av begrepp kommer nästkommande tre avsnitt 
beskriva framträdande informationsmängder, olika typer av IT-system och 
tillämpning av interoperabilitetsprinciper inom informationsmiljön för transport 
av farligt gods. Beskrivningen baseras på det omfattande empiriska arbetet som 
projektets intervjuer, workshops och besök resulterat i. Avsnitten baseras även 
information som finns i dokument och på webbsidor. Det här första avsnittet 
beskriver framträdande informationsmängder inom informationsmiljön. En 
kategorisering av dessa informationsmängder görs. 

3.5.1 Transporthandlingar för farligt gods 
Det finns anvisningar om vilken typ av handlingar som ska medföras vid transport 
av farligt gods. Föreskrivna handlingar finns angivet i kap 5.4 Dokumentation i 
ADR-S (MSB, 2020a) och RID-S (MSB, 2020b). För vägtransporter ska följande 
handlingar medfölja transporten: 

 Godsdeklarationen enligt 5.4.1 i ADR-S omfattande allt farligt gods som 
transporteras och i tillämpliga fall stuvningsintyg för containrar/fordon 
(enligt 5.4.2 i ADR-S och IMDG-koden när transporten följs av en 
sjötransport) 

 Skriftliga instruktioner (förskrivs i 5.4.3). 
 Fotolegitimation för varje medlem i fordonsbesättningen (i enighet med 

1.10.1.4). 

När bestämmelserna i ADR-S kräver att följande handlingar upprättas, ska de 
även medfölja transporten: 

 Godkännandecertifikat enligt 9.1.3 för varje transportenhet eller fordon i 
en sådan.  

 ADR-intyg (intyg enligt 8.2.1 om förarutbildning). 
 Kopia av behörig myndighets godkännande när så krävs enligt 5.4.1.2.1 (c) 

eller (d) respektive 5.4.1.2.3.3. 

De aktuella handlingarna ska finnas lätt tillgängliga under transporten.  Nedan 
beskrivs några av handlingarna mer utförligt. 

Godsdeklarationen, som anger vilket farligt gods som transporteras, är den 
viktigaste operativa informationen vid transport av farligt gods. Den upprättas av 
avsändaren och följer det farliga godsets väg från avsändare, under transporten 
och eventuell omlastning till mottagare. Godsdeklarationen kan beskrivas som 
trans-lokal information som förmedlas mellan involverade aktörer i 
transportkedjan. Vid tillsyn behöver en förare visa upp godsdeklarationen. 
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Informationen behöver inte nödvändigtvis skrivas på ett formulär utan kan ingå i 
fraktsedeln för en transport. Vid transport som endast sker inom Sverige, Norge 
och Danmark, räcker det att godsdeklarationen finns på svenska, norska eller 
danska. Vid internationella transporter ska godsdeklarationen skrivas på dels 
avsändarlandets språk och dels ett av språken engelska, tyska eller franska. Det 
finns vissa grunduppgifter som ska finnas i godsdeklarationen oavsett 
transportslag och tilläggsuppgifter som är beroende av transportslag. Följande är 
grunduppgifter som är gemensamma i alla regelverken för farligt gods-transporter 
(ADR, RID, IMDG-koden, ICAO-TI) 

 UN-nummer, föregånget av bokstäverna ”UN” 
 Officiell transportbenämning enligt 3.1.2 som beskriver godset (när så 

behövs, t.ex. ETANOL)  
  Etikettnummer och eventuell sekundäretiketts nummer inom parentes. 

För ämnen och föremål för vilka det inte finns några nummer på 
etikettförlagor angivna, ska istället klassen eller klassificeringskoden anges 

 I förekommande fall förpackningsgrupp, som får föregås av bokstäverna 
”PG”  

 Antal kollin och en beskrivning av dem 
 Totala mängden av allt farligt gods med olika UN-nummer, olika officiella 

transportbenämningar eller olika förpackningsgrupper. 
 Avsändarens namn och adress  
 Mottagarens namn och adress 

Utöver ovan uppgifter kan i förekommande fall följande krävas som tillägg: 

 Eventuella uppgifter som krävs enligt villkoren för någon särskild 
överenskommelse, t.ex. ett multilateralt avtal 

 I förekommande fall restriktionskoden för tunnlar 
 I förekommande fall om miljöfarligt gods 

Därutöver finns en hel del tilläggsuppgifter och särskilda uppgifter på detaljnivå. 

Multimodal Dangerous Goods Form (MSB, 2021b) är ett blankett som 
används vid farligt godstransporter som sker med flera transportsätt, främst 
transporter som görs på väg eller järnväg och som sedan övergår till sjö eller flyg.  
Formuläret utgörs av ett antal numrerade rutor där operativ information om den 
multimodala transporten anges. Blanketten innehåller information om avsändare, 
mottagare, transportör och speditör. Vidare ingår en avsändardeklaration, 
stuvningsintyg för lastning i containers samt mottagningsbekräftelse. 
Fordonsförarens underskrift och transportörens firmauppgifter. För själva 
transporten anges information om eventuell flight, hamn/lastningsplats, 
hamn/lossningsplats och bestämmelseort. För det farliga godset anges UN-
nummer, officiell trasportbenämning, klass, förpackningsgrupp och eventuella 
andra uppgifter som föreskrivs i gällande nationella och internationella regelverk. 
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Avsändarintyg är operativ information som ingår som en del i 
godsdeklarationen vid sjö- och lufttransporter. Avsändaren av det farliga godset 
intygar att godset är korrekt förpackat, märkt och etiketterat och att godset är i 
gott skick för transport. Avsändarintyget signeras och dateras av avsändare. 
Avsändarintyg finns även för transport av farligt avfall. 

Stuvningsintyg är operativ information som ska finnas för sjötransporter. 
Det gäller kollin med farligt gods som är stuvas i containrar, fordon eller 
järnvägsvagnar som sedan ska transporteras sjövägen. Den som lastar en enhet ska 
skriva under och datera stuvningsintyget. Stuvningsintyget kan även ges via en ruta 
nr 20 i Multimodal Dagnerous Goods Form, där den som ansvarat för lastningen 
kan intyga. 

Skriftliga instruktioner (MSB, 2019b) är direktiv information som syftar till 
att vara en hjälp vid en eventuell olycka eller nödläge på land. Bestämmelser om 
skriftliga instruktioner finns i avsnitt 5.4.3 i del 5 i ADR-S respektive RID-S. 
Transportören är ansvarig för att skriftliga instruktioner finns med vid en 
transport av farligt gods. Skriftliga instruktioner innehåller enligt MSB:s 
anvisningar information om vilka åtgärder som bör vidtas om en olycka eller ett 
tillbud inträffar samt information om vilken utrustning som ska medföras. 
Åtgärderna är av två typer; allmänna åtgärder och farospecifika åtgärder. Allmänna 
åtgärder är sådana som gäller generellt vid en olycka eller tillbud, exempelvis att 
informera räddningstjänst och att hålla godsdeklarationer lätt tillgängliga. 
Farospecifika åtgärder är relaterade till olika typer av farligt gods. För de 
farospecifika åtgärderna anges typer av varningsetikett och storetikett. Sedan för 
varje typ av etikett anges relaterade faroegenskaper och tilläggsanvisningar i form 
av åtgärder som bör vidtas i händelse av olycka eller tillbud. Informationen ska 
vara på ett språk som föraren kan läsa och förstå, och finnas tillgänglig i 
förarutrymmet.  

3.5.2 Information via märkning och etikettering 
Farligt gods som transporteras ska ha etiketter och skyltar som anger vad som 
transporteras (MSB, 2019c). Etiketter och skyltar innehåller viktig operativ 
information om det farliga gods som ingår i en viss transport. Det är främst 
information till Räddningstjänsten i händelse av en olycka eller ett tillbud, men 
även för medtrafikanter och vid tillsyn.  Bestämmelserna för skyltning och 
etikettering är direktiv information och anges i ADR-S och RID-S under avsnitt 
5.2 ”Märkning och etikettering” och avsnitt 5.3 ”Storetiketter och märkning på 
containrar, bulkcontainrar, MEG-containrar, MEMU, tankcontainrar, UN-tankar 
och fordon”. För att tydligt informera om vilka faror det farliga godset i en viss 
transport har, ska aktuella kollin ha varningsetiketter.  Till det kan andra 
märkningskrav gälla som komplement till eller istället för varningsetiketter. Det 
gäller transport av vissa typer och mängder av farligt gods. Till exempel märke för 
kollin som innehåller litiumbatterier, eller märke för begränsad mängd.  Fordon, 
containrar, tankar och järnvägsvagnar som transporterar farligt gods ska vara 
försedda med skyltar och i vissa fall storetiketter. Denna typen av skyltar och 
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etiketter ska finnas väl synliga på utsidan av containrar, tankar, fordon eller 
järnvägsvagnar. 

3.5.3 Information som skapas av produktleverantörer 
Kemiska produkter som klassificeras som farliga och som överlåts till yrkesmässigt 
bruk ska produktleverantören alltid ta fram information i form av ett 
säkerhetsdatablad. Säkerhetsdatabladet riktar sig till användaren av produkten och 
informera om produktens farliga egenskaper och risker vid användning.  

Säkerhetsdatablad innehåller information om farliga ämnen i en produkt 
(t.ex. brandfarliga, oxiderande, explosiva, hälsofarliga eller miljöfarliga).  Det finns 
krav på att företag som vill sälja kemiska produkter innehållande farliga ämnen, 
upprättar ett säkerhetsdatablad för varje sådan produkt. Säkerhetsdatablad ska 
innehålla information om den aktuella produktens hälso- samt miljöfarliga 
egenskaper samt risker (konceptuell information) och hantering samt eventuella 
skyddsåtgärder (direktiv information). Dokumentet ska vara anpassade till svenska 
förhållanden och följa nationella regelverk. Ett säkerhetsdatablad utgörs av 16 
sektioner med obligatoriska rubriker och det finns en bestämd ordningsföljd för 
rubrikerna. 

 Namn på ämnet/blandningen och bolaget/företaget 
 Farliga egenskaper 
 Sammansättning/Information om beståndsdelar 
 Åtgärder vid första hjälpen 
 Brandbekämpningsåtgärder 
 Åtgärder vid oavsiktliga utsläpp 
 Hantering och lagring 
 Begränsning av exponeringen/personligt skydd 
 Fysikaliska och kemiska egenskaper 
 Stabilitet och reaktivitet 
 Toxikologisk information 
 Ekologisk information 
 Avfallshantering 
 Transportinformation 
 Gällande föreskrifter 
 Annan information 

Även inom EU ska ovan sexton rubriker användas. För produkter som säljs på 
den svenska marknaden ska säkerhetsdatabladet vara skriven på svenska. 

3.5.4 Information som skapas vid tillsyn 
Vid Polisens och Kustbevakningens tillsyn av farligt gods används särskilda 
blanketter för registrering av operativ information. Blanketterna som sådana är 

57



direktiv information och styr vad som kontrolleras och rapporteras. Det är främst 
två blanketter som används vid tillsyn av farligt gods och ytterligare en blankett i 
händelse av efterföljande utredning. Blanketternas utformning styrs av EU och det 
så kallade kontrolldirektivet, Direktiv 95/50/EG om enhetliga förfaranden för 
kontroller av vägtransporter av farligt gods inom EU (EU, 1995).  

Kontrollistan transport av farligt gods är central och anger vad som ska 
kontrolleras vid tillsyn av ett fordon som transporterar farligt gods.  Kontrollistan 
utgörs av olika sektioner: 

 En första allmän del där information om tillsynen och den aktuella 
transporten registreras. Man registrerar information om platsen för 
tillsynen, fordonsuppgifter, transportör, förare och besättning, avsändare, 
mottagare samt vissa grunduppgifter om det farliga godset såsom vikt och 
hur det transporteras och aktuellt regelverk 

 En andra del där information om transporthandlingar registreras. Denna 
del fokuserar på nödvändiga transporthandlingar såsom godsdeklaration, 
skriftliga instruktioner, förarintyg, godkännadecertifikat för fordon samt 
om tillämpligt, lastplan och stuvningsintyg.  

 Den tredje delen handlar om transporten och det farliga godset som 
sådan. Den som utför kontrollen anger om godset och fordonet är tillåtet 
för transporten samt bestämmelser om transportsätt.  Denna del 
dokumenterar tillsynen av lastning/stuvning, lastsäkring, märkning, 
etikettering, skyltning och kollin. 

 Den fjärde delen handlar om fordonets skyddsutrustning såsom allmän 
skyddsutrustning enligt ADR, godsspecifik skyddsutrustning och 
brandsläckare. 

 Kontrollistan avslutas med ytterligare en allmän del, där tillsynspersonal 
kan ange övrig information, den allvarligaste bristen samt vem som 
genomfört tillsynen. 

För det som kontrolleras anges i en tabell om det bryter mot reglerna eller om 
det inte är tillämpbart. Vidare anges riskkategori enligt EU’s 3 riskkategorier (I = 
Stor risk, måste åtgärdas omedelbart, II = medelrisk, bör åtgärdas direkt, III = 
mindre risk, kan åtgärdas vid senare tidpunkt). Vidare anges eventuell föreläggande 
eller förbud. Det finns möjlighet att ge ytterligare information i form av 
anteckningar för varje kontrollpunkt. Kontrollistorna från ett tillsynstillfälle samlas 
ihop och läggs sedan in i en pärm fysiskt. Vissa uppgifter registreras i ett IT-
system för statistik.  

Kontrollista brister transport farligt gods upprättas om det uppdagas 
brister i en transport av farligt gods. Den består av sju delar: 

 En första del som beskriver det farliga godset i den tillsynade transporten, 
bl.a. UN-nr, godsbeskrivning, klass mm. 

 Den andra delen innehåller information om upptäckta brister. För varje 
brist ges hänvisning till aktuellt marginalnummer i regelverket ADR. 
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 Den tredje delen innehåller information om säkerhetsrådgivare hos 
transportören samt avsändaren. 

 Del fyra anges beslut om förbud för fortsatt färd. Eventuellt kan kortast 
lämpliga väg till uppställnings/lossningsplats medges. 

Vid trafikpolisens tillsyn kan även fordonet och kör- och vilotider kontrolleras. 
Om kontrollen upptäcker allvarliga fel kan föreläggande om ordningsbot ges. För 
de här tre delarna finns också färdiga blanketter: 

 Föreläggande om ordningsbot 
 Kör- och vilotider START29 
 Rapport om vägkontroll av trafiksäkerheten med förteckning över de 

punkter som ska kontrolleras. 

Ovan nämnda dokumentmallar är direktiv information för tillsyn, dvs. styr vad 
som kontrolleras. Vid varje tillsyn dokumenteras operativ information i 
blanketterna som sedan läggs in i en fysisk pärm eller registreras i IT-systemet 
START2.  

Rapportunderlag misstänkt brott vid transport av farligt gods upprättas 
när polisen bedömer misstänkt brott vid transport av farligt gods. Det finns en 
särskild blankett för rapportunderlaget som styr vilken information som ska 
framställas som underlag för en utredning (direktiv information). När ett misstänkt 
brott uppdagas, fyller polisen in aktuella uppgifter om det misstänkta brottet 
(operativ information). Rapportunderlaget utgörs av olika delar 

 En inledande allmän del som anger datum, klockslag, diarienummer och 
berörd aktör (Avsändare, Transportör, Förare, Mottagare, Annan 
besättningsmedlem, Annan delaktig). 

 Uppgifter om aktuellt fordon 
 Beskrivning av trafikbrottet, med lagrumshänvisning  
 Angivande om brott mot 2 och 20 §§ lag (2006:263) om transport av 

farligt gods och brott mot förordningen (2006:311) om transport av farligt 
gods. 

 Brottsförteckning, där Polisen anger Fältnummer, Brottsbeskrivning med 
marginalnummer och sidhänvisning i ADR-S (MSBFS), vilken upplaga av 
ADR-S (MSBFS) samt ansvarig aktör. 

 Anteckningar / Iakttagelser 
 Angivande av medföljande handlingar/uppgifter i form av kopia /-or 

frakthandlingar, Fu-beslut, dataslagning/-utskrift, foto, beslagsprotokoll, 
förhör förare, förhör annan. Aktuella medföljande handlingar markeras 
med kryss. 

9 START2 är polisens statistiksystem och beskrivs närmare under avsnitt 3.4.5 ”Polisens IT-system”. 
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3.5.5 Information som ges via regelverk 
Det finns flera olika regelverk för transport av farligt gods samt direktiv för hur 
regeluppfyllnaden ska kontrolleras. De mest framträdande regelverken i Sverige är 
ADR-S (väg), RID-S (järnväg) IMDG koden (sjö), Östersjöavtalet (sjö) samt 
ICAO-TI (flyg). En genomgång av aktuella regelverk görs i kap. 4. Det här kapitlet 
har fokus på den information som ges via regelverken för väg och järnväg, dvs. 
ADR-S och RID-S, utgåva 2021-2022 (MSB 2020a; MSB 2020b). Avslutningsvis 
presenteras EU’s Direktiv 95/50/EG (EU, 1995) om enhetliga förfaranden för 
kontroller av vägtransporter av farligt gods inom EU. 

Regelverken ADR-S och RID-S är i högsta grad direktiv information som 
syftar till att påverka, styra och reglera beteenden, företeelser, objekt och 
aktiviteter vid transport av farligt gods. Regelverken innehåller även konceptuell 
information som syftar till att definiera företeelser och objekt. ADR-S utgörs av 
bestämmelser och förutsättningar som ska vara uppfyllda vid nationell och 
internationell transport av farligt gods på väg. RID-S utgör motsvarande för 
järnväg. 

ADR-S utgörs av tre bilagor, A, B och S. I Bilagorna A och B motsvarar den 
svenska versionen av det samlade innehållet i den europeiska överenskommelsen 
om transport av farligt gods på väg och i terräng. I bilaga S finns särskilda svenska 
bestämmelser för transport av farligt gods på väg och i terräng. RID-S utgörs av 
två bilagor, där bilaga 1 motsvarar ADR-S bilaga A och bilaga 2 motsvarar ADR-S 
bilaga S. Bilaga S i RID-S är inte lika omfattande som motsvarande bilaga i ADR-
S. I RID-S finns inte motsvarande bilaga B i ADR-S. 

Bilaga A tar fokus på det som transporteras och förpackningar, tankar etc. 
med vilket det farliga godset transporteras. Innehållet är indelad i följande kapitel: 

1. Allmänna bestämmelser 
2. Klassificering 
3. Förteckning över farligt gods, särbestämmelser och underlag för farligt 

gods förpackat i begränsade och reducerade mängder 
4. Bestämmelser för förpackningar och tankar 
5. Bestämmelser för avsändning 
6. Bestämmelser för tillverkning och provning av förpackningar, IBC-

behållare, storförpackningar, tankar och bulkcontainrar 
7. Bestämmelser för transport, lastning, lossning och hantering 

Bilaga B tar fokus på själva fordonen, dess besättning, utrustning, drift och 
dokumentation. Bilagan utgörs av följande två kapitel: 

8. Bestämmelser för fordonsbesättning, utrustning, drift och dokumentation 
9. Bestämmelser för tillverkning och godkännande av fordon 

Bilaga S innehåller särskilda nationella bestämmelser för transport av farligt 
gods på väg och i terräng. Bilagan utgörs av 12 kapitel, varav ett kapitel är 
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tillsvidare blank i ADR-S (kap. 12) och fem kapitel är tillsvidare blanka i RID-S 
(kap. 11-13, 15, 20). Bilaga S i ADR-S utgörs av följande kapitel: 

10. Transporthandlingar, övergångsbestämmelser, märkning, godkännande av 
fordon m.m. 

11. Transporter med lastplan 
12. (Tills vidare blank) 
13. Lokala transporter av farligt gods på väg och terräng 
14. Transporter av farligt gods till hamnområden 
15. Transporter av farligt gods inom och mellan hamnområden 
16. Transporter av farligt gods i mindre förpackningar till återvinning eller 

bortskaffande 
17. Begränsning av utsläpp av flyktiga organiska ämnen (VOC) vid transport 

av vissa petroleumbränslen 
18. Särskilda undantag från tillämpning av denna författning 
19. Tryckkärl 
20. Utbildning av förare som transporterar farligt gods 
21. Övriga bestämmelser 
22. Kontroll av IBC-behållare 

Föreskrifterna ADR-S och RID-S utgörs i huvudsak av direktiv information. 
Det finns dock mindre avsnitt som utgörs av konceptuell information i syfte att 
klargöra begrepp, termer, företeelser mm. Exempelvis kap 1.2 Definitioner och 
måttenheter, som beskriver alla allmänna och särskilda definitioner i föreskrifterna. 
Ett annat exempel återfinns i inledningen av kap. 2 Klassificering, där de 9 olika 
klasser av farligt gods beskrivs tillsammans med de principer som tillämpats vid 
klassificering. 

EU’s kontrolldirektiv (EU, 1995) om enhetliga förfaranden för kontroller av 
vägtransporter av farligt gods syftar till att skapa ett enhetligt system i hela EU 
med slumpvisa kontroller av fordon som transporterar farligt gods på väg.  Ur ett 
informationsperspektiv ska kontrolldirektivet till stor del karaktäriseras som 
direktiv information, eftersom det styr tillsynen av transporter av farligt gods. 
Direktivet utgörs av tolv olika artiklar, varav artikel 2 utgör konceptuell 
information där viktiga begrepp definieras. Övriga 11 artiklar är direktiv 
information. Därutöver innehåller direktivet tre bilagor: 

 Bilaga I – den checklista (Kontrollista) som enligt direktivet ska användas 
vid tillsyn. 

 Bilaga II – en förteckning över och kategorisering av överträdelser. 
Överträdelserna har delats in i tre riskkategorier, där kategori I är den 
allvarligaste och kategori III är minst allvarlig. 
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 Bilaga III – förlaga till standardformulär för den rapport som EU-landet 
ska sända till Europeiska kommissionen rörande överträdelser och 
sanktioner. 

Polisens och Kustbevakningens kontrollista styrs av bilaga I och aktuella 
riskkategorier i Bilaga II används också i kontrollista samt i Polisens ”Ingripande- 
och åtgärdskatalog Farligt gods tillsyn”. 

3.5.6 Information som ges via svenska myndigheter 
Ovan har beskrivits hur det i samband med tillsyn skapas information. Svenska 
myndigheter skapar och förmedlar emellertid också en mängd information av 
vägledande karaktär. Nedan presenteras tre typer av vägledningar för transport av 
farligt gods. Den första utgörs av en vägledning som MSB har tagit fram för att 
öka aktörernas kunskaper om transport av farligt gods. Den andra utgörs av en 
vägledning som tagits fram inom Polisen när det gäller polisens ingripande och 
åtgärder i samband med kontroll av farligt gods. Den tredje vägledningen härrör 
även den från Polisen och handlar om polisens avrapportering och utredning av 
transport av farligt gods.  

MSB publikation Transport av farligt gods - Väg och järnväg 2021/2022. 
Denna handbok ges ut vartannat år. Handboken informerar övergripande om de 
regler som rör transport av farligt gods på väg och järnväg. Den ger en översikt av 
de allmänna bestämmelserna. Senaste versionen avser 2021/2022 (MSB, 2021a) 
Handboken består av i huvudsak konceptuell information och allmän direktiv 
information. För mer detaljerad och specifik direktiv information ges hänvisningar 
till regelverken ADR-S och RID-S. Syftet med publikationen är kunskapshöjande 
genom att informera övergripande om de begrepp, termer och regler som rör 
transport av farligt gods. Publikationen tar upp följande aspekter som berörs av 
regelverken. 

 Definition av transport och farligt gods 
 Aktuella regelverk för transport av farligt gods 
 Definition av olika aktörer och deras ansvar, där säkerhetsrådgivarrollen 

ges ett eget kapitel. 
 Transportskydd mm för farligt gods med hög riskpotential 
 Utbildningar 
 Klassificering 
 Förpackningar av olika slag 
 Märkning och etikettering av kollin 
 Transporthandlingar 
 Lastning, lossning och hantering 
 Märkning och storetiketter för fordon, containrar och järnvägsvagnar 
 Fordonsutrustning vid transport på väg 
 Övervakning av fordon och vagnar 
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 Godkännanden av fordon och tankar för transport 
 Undantag och lättnader 
 Kombitrafik 
 Trafikföreskrifter 
 Rapportering av olycka och tillbud 

I sin helhet ger handboken en allmän översikt över föreskrifterna i ADR-S och 
RID-S, och framförallt definition och beskrivning av olika företeelser, objekt mm 
som förekommer vid transport av farligt gods. 

Polisens Ingripande- och åtgärdskatalog Farligt gods tillsyn är direktiv 
information som tagits fram för att underlätta polisens tillsynsarbete ute i fält. 
Ingripande-/åtgärdskatalog ses som en vägledning. Det betonas att katalogen 
innehåller ”normalfall” och att tillsynspersonalen avgör tillämpning vid varje 
enskilt kontrolltillfälle beroende på faktiska omständigheter. Katalogen ges i 
tabellform och är indelad i ett antal typer av förekommande bristområden, där 
varje bristområde har flera underkategorier. Varje bristtyp beskrivs med följande 
termer i olika kolumner: 

 Position anger den numrering som används i kontrollistan 
 Brist – fel anger en brist eller ett fel, t.ex. ”Godsdeklaration saknas”. 
 ADR Hänvisning ger referens till relevanta avsnitt i ADR regelverk. 
 Riskkategori anger vilken riskkategori den aktuella bristen tillhör. Det 

finns tre riskkategorier: 
 Kategori I - om överträdelsen innebär en stor risk för dödsfall, 

allvarliga personskada eller betydande skada på miljön ska bristerna 
normalt åtgärdas omedelbart.  

 Kategori II - om överträdelsen innebär en risk för person- eller 
miljöskada ska bristerna normalt åtgärdas omedelbart. 

 Kategori III - om överträdelsen innebär en mindre risk för person- 
eller miljöskada behöver bristen inte rättas till längs vägen utan kan 
åtgärdas vid ett senare tillfälle. 

 Föreläggande anger om bristen ska resultera i ett föreläggande, vilket 
markeras med ett kryss.  

 Ansvar anger vilka aktörer som tillmäts ansvar för bristen. 
 OF-kod (ordningsföreläggandekod) anger aktuella koder för 

ordningsföreläggande. Koden utgörs av siffror och bokstäver, där 
bokstavskoder anger ansvarig aktör, t.ex. 781A, där bokstaven ”A” står för 
Avsändare. 

 Belopp anger aktuellt bötesbelopp. 

För flera av bristerna anges om flera brister under samma kategori resulterar i 
olika bötesbelopp.  
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Avrapportering och utredning. Polisen har även tagit fram en handledning 
med tips för personal som efter Polisens kontroller av transport av farligt gods på 
väg ska jobba med avrapportering och ärenden som kräver vidare utredning. 
Handledningen utgörs av både konceptuell information, t.ex. vad straffansvar 
innebär, och direktiv information, t.ex. hur man fyller i rapportunderlaget. 
Handledningen syftar till att underlätta och vägleda polisers avrapporterings och 
utredningsarbete.  

3.5.7 Information tillgänglig på webbsidor 
Det finns en mängd information om farligt gods tillgänglig på webb-sidor hos 
olika aktörer, främst transportörer och myndigheter. Vanligtvis är informationen 
på webb-sidorna en kombination av direktiv och konceptuell information. Den 
direktiva informationen handlar om vägledning för att kunna förpacka, märka och 
dokumentera det farliga godset. Den ger också hänvisningar till gällande regelverk. 
Den konceptuella informationen beskriver vanligtvis produkter och ämnen som 
klassas som farligt gods. 

Transportörers webbsidor om transport av farligt gods. Aktörer som 
transporterar farligt gods har i regel webb-sidor med information och instruktioner 
riktade till avsändare. Webb-sidorna innehåller vanligtvis även länkar för mer 
detaljerad information. Nedan beskrivs kortfattat fem exempel på olika 
organisationer med information om farligt gods på deras webb-sidor. 
Organisationerna representerar styckegodstransporter (DB Schenker), brev och 
pakettransporter (PostNord), transport av farliga kemikalier (Gösta Johansson 
Åkeri) och transport av explosiva ämnen och föremål (Börjes Logistik & 
Spedition) och transport av farligt avfall (Ragn-Sells): 

 DB Schenker är en stor internationell leverantör av logistiktjänster. Den 
svenska delen av koncernen har en stor verksamhet kring 
styckegodstransporter på väg. På deras webb-sida om farligt gods ges 
allmän information om hur DB Schenker jobbar med farligt gods. På 
sidan finns en kort instruktionsfilm riktad till novisa avsändare av farligt 
gods (Farligt Gods – Logistik för blåbär). Det finns även en länk till ett 
PDF dokument som beskriver hur farligt gods hanteras inom DB 
Schenkerkoncernen. (https://www.dbschenker.com/se-
sv/produkter/praktisk-information/farligt-gods). 

 PostNord har en omfattande transportverksamhet, där brev och 
paketdelen har en webbsida med information om farligt gods och vad som 
inte kan skickas med post. Webbsidan ger exempel på innehåll som klassas 
som farligt gods. Vidare finns länkar till vidare information om 
tjänstevillkor, kundvillkor och PostNords allmänna villkor. Det finns 
kontaktuppgifter till kundservice. (https://www.postnord.se/skicka-
forsandelser/forberedelser/vad-far-du-skicka). 

 Gösta Johanssons Åkeri är ett företag specialiserad på transporter av 
kemikalier som klassas som farligt gods. Det handlar framförallt om 
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tanktransport av frätande vätskor som natronlut, saltsyra, väteperoxid och 
natriumhypoklorit. På Gösta Johanssons webb-sidor finns allmän 
information om hur de jobbar med säkerheten vid farligt godstransporter. 
( https://www.gjab.com/). 

 Börjes Logistik & Spedition är företag specialiserade på transporter av 
explosiva ämnen och föremål (klass 1). Företagets webb-sidor innehåller 
allmän information om explosiva ämnen, säkerhetsrådgivare samt 
transport av farligt avfall. Kontaktuppgifter finns till säkerhetsrådgivare 
och transportledare med inriktning på ADR regelverket. 
(https://www.borjes.com/se/adr).  

 Ragn-Sells är ett företag specialiserade på avfall av olika slag. Bland 
uppdragen ingår att samla in och återvinna farligt avfall på ett hållbart sätt. 
På Ragn-Sells webb-sidor ges allmän information om farligt avfall, 
information om återvinning och behållare för farligt avfall. 
(https://www.ragnsells.se/vara-tjanster/material/farligt-
avfall/?gclid=EAIaIQobChMI-
Pu1wbzN7wIV50eRBR1eLAGQEAAYASAAEgIxpfD_BwE). 

Myndigheters webbsidor om farlig gods. Även vissa myndigheter har 
webbsidor med information om farligt gods. Nedan ges fyra exempel på 
myndigheters webb-sidor om farligt gods: 

 MSB har en omfattande sektion om farligt gods på deras webb-sidor. På 
en del av webb-sidorna för farligt gods publiceras aktuell information i 
form av nyheter om förändringar i avtal, lagar, regelverk, föreskrifter samt 
lättnader som berör transport av farligt gods på väg och järnväg. Ett 
särskilt avsnitt tar upp farligt gods och påverkan av coronaviruset. Vidare 
publiceras ny information om nationella och internationella arbeten, 
rapporter av olika slag och möten som påverkar området. En annan del av 
webb-sidorna innehåller grundläggande information om utbildningar, 
dispenser och tillstånd, etiketter, klassificeringar och skriftliga 
instruktioner, lagar, förordningar och föreskrifter, lättnader, undantag och 
multilaterala avtal, olycksrapportering, säkerhetsrådgivare, transportskydd, 
Litiumbatterier. Webb-sidorna innehåller även information och länkar om 
var man får köra och inte köra farligt gods. Det finns en sida för vanliga 
frågor och svar. På en särskild webb-sida samlas publikationer, blanketter, 
checklistor och rapporter som MSB har gett ut om transport av farligt 
gods på väg och järnväg. (https://www.msb.se/farligtgods). 

 Transportstyrelsen har särskilda webb-sidor om farligt gods för sjöfart 

och för luftfart. För vägtrafik finns en sida med hänvisning till MSB. För 
sjötransporter finns webb-sidor med information om stuvningsintyg, farlig 
godsdeklaration, fartygsrapportering, förkortningar, IMDG-koden, 
Östersjöavtalet, internationellt arbete, klassificering av farligt gods, 
nödinstruktioner, varningsetiketter, säkerhetsrådgivare, transporter av 
batteridrivna fordon, lättantändligt gods, särskilda regler för vissa 
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fartområden och vattenvägar, utbildningar. Det finns även särskilda webb-
sidor om transport av kemikalier. 
(https://www.transportstyrelsen.se/sv/sjofart/Miljo-och-halsa/Gods-
last-avfall/Forpackat-farligt-gods/).  
 För flyg finns allmän information om kraven för att få transportera farligt 
gods, om säkerhetsdatablad för produkter, definitioner av farligt 
godsklasser, säkerhetsrådgivare, undantag för transport av förbjudet farligt 
gods. Webb-sidorna innehåller även information om kontaktpersoner för 
farligt gods. 
(https://www.transportstyrelsen.se/sv/luftfart/Flygbolag/Farligt-gods-
flyg-luftfart/).  

 Trafikverket informerar om vikten av att beakta transporter av farligt 
gods i samhällsplaneringen.  Det gäller då främst när ny bebyggelse 
planeras intill transportanläggningar, eller när ny transportinfrastruktur 
planeras.  Även när markens användning ska förändras på något sätt bör 
transporter av farligt gods beaktas. Farligt gods definieras som ett 
samlingsbegrepp och hänvisningar ges till lagen om transport av farligt 
gods (2006:263) samt förordningen (2006:311) om farligt gods. Webb-
sidan ger allmänna anvisningar för riksinventering och riskanalyser för väg 
och järnvägstransporter av farligt gods. Webb-sidan innehåller också 
länkar till dokument för mer information om farligt gods och 
samhällsplanering. (https://www.trafikverket.se/for-dig-i-
branschen/Planera-och-utreda/samhallsplanering/Sakerhet-och-
konflikter/Transporter-av-farligt-gods/ 

 Kustbevakningen har en webb-sida med allmän information om farligt 
gods och lastsäkring. På sidan finns även länkar till andra myndigheter och 
organisationer för fördjupad information om farligt gods, såsom MBS, 
Transportstyrelsen, UNECE och Åklagarmyndigheten. 
(https://www.kustbevakningen.se/sakerhet-till-sjoss/farligt-gods--
lastsakring/).  

 Polisen har webbsidor om polisens arbete inom trafikområdet. Men 
aktuella webb-sidor innehåller ingen särskild information om just farligt 
gods. (https://polisen.se/om-polisen/polisens-arbete/trafikbrott/). 

3.5.8 Information som skapas/förmedlas via 
säkerhetsrådgivare 

Säkerhetsrådgivaren har som uppgift att säkerställa så att det finns direktiv 
information i form av arbetsbeskrivningar och instruktioner för den personal 
som arbetar med lastning, lossning eller transport av farligt gods. Vidare ingår det i 
säkerhetsrådgivarens uppgifter att säkerställa att det vid landtransport av farligt 
gods finns en skyddsplan enligt delavsnitt 1.10.3.2 i ADR-S och RID-S. 
Säkerhetsrådgivaren ansvarar också för att det finns instruktioner för 
rapportering av incidenter till MSB. 
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Varje år ska säkerhetsrådgivaren ta fram en årsrapport till 
företagsledningen, som innehåller operativ information om företagets 
verksamhet kring farligt gods. Årsrapporten arkiveras i fem år och ska på begäran 
kunna uppvisas för MSB. Rapporten innehåller information om vad för typ av 
farligt gods företaget transporterar, hur mycket farligt gods dem transporterar. 
Vidare finns information om aktuella utbildningar för personalen och hur framtida 
utbildningsbehov ser ut.  Rapporten innehåller information om befintlig 
fordonsutrustning och fordon, samt vad som eventuellt behöver bytas ut. Därtill 
ges en beskrivning av aktuella rutiner vid lastning av farligt gods och transporter 
samt information om sådant som behöver förändras. Slutligen finns angivet 
eventuella avvikelser under året, vad som har hänt i såna fall, och hur avvikelserna 
har åtgärdats. 

3.5.9 Informationsmängder som kan innehålla 
information om farligt gods 

Inom styckegodstransporter är det brukligt att avsändare skickar en bokning till 
en transportör. En bokning kan innehålla information om att farligt gods ingår i 
det som ska transporteras. Ibland kan det bara vara ett kryss i ett formulär, i andra 
fall kan det vara mer fyllig information i form av vad det är för farligt gods som 
ingår. När det är dags för transport skapar avsändaren en order som brukar 
innehålla mer information om det ingående farliga godset i transporten. Delar av 
informationen förs sedan vidare hos transportören i form av körorder till åkerier 
som säkerställer att tilldelad chaufför har ADR-intyg. Så småningom skapas en 
faktura som skickas till avsändaren. Har det ingått farligt gods i transporten, som 
transportören vill ta betalt för, så anges information om det i fakturan. 
Avslutningsvis bör nämnas Transportavtal mellan kund och transportör, där 
transportören är den som ingått avtalet med en kund som vill få en transport 
genomförd. Transportavtalet är direktiv information som reglerar villkor och 
klargör krav som måste uppfyllas vid transport av det farliga godset.   

3.5.10 Sammanfattning av information vid transport av 
farligt gods 

Så här långt har beskrivits hur informationsmiljön för transport av farligt gods 
innehåller en stor mängd information som är nödvändig för en fungerande 
transportkedja. Fokus har varit att fånga de informationsmängder som omnämns 
vid intervjuer och som har relevans för transport av farligt gods. Syftet med 
framställningen är att ge en överblick över väsentlig information med avseende på 
informationens användning samt spridning. Nedan ges en översikt över vanliga 
informationstyper inom informationsmiljön transport av farligt gods. 
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Tabell 9. Översikt över information vid transport av farligt gods 

 Operativ Information Direktiv information Konceptuell 
information 

Lokal 
information 

Information om aktuell 
situation i en bestämd 
lokal informationsdomän. 

Årsrapport till 
företagsledningen. 
Upprättas varje år till 
företagsledningen om 
företagets verksamhet 
kring farligt gods. I de 
flesta fall stannar 
rapporten inom företaget, 
men kan på begäran 
förmedlas till MSB (blir då 
trans-lokal information). 

 

 

Information som syftar till 
att leda aktiviteter och 
handlande i en lokal 
verksamhet. 

Arbetsbeskrivningar 
och instruktioner 
upprättade av 
säkerhetsrådgivare för 
den personal som arbetar 
med lastning, lossning 
eller transport av farligt 
gods.  

Skyddsplan samt 
instruktioner för 
rapportering av 
incidenter upprättade av 
säkerhetsrådgivare. 

Rapportunderlag 
misstänkt brott vid 
transport av farligt gods 
som blankett vid 
misstänkt brott vid 
transport av farligt gods. 

Polisens Ingripande- 
och åtgärdskatalog 
Farligt gods tillsyn. 
Information som syftar till 
att underlätta polisens 
kontroll ute i fält. 

Avrapportering och 
utredning. Handledning 
med tips för 
avrapportering och 
utredningsarbete. Anger 
bl.a. hur man fyller i 
rapportunderlaget. 

Information som 
definierar 
företeelser, objekt 
och händelser i den 
lokala informations-
domänen.   

Avrapportering och 
utredning. 
Konceptuell 
information för 
poliser avseende 
vad straffansvar 
innebär. 

 

 

Trans-lokal 
information 

Information från en lokal 
informationsdomän om 
företeelser som berör 
andra lokala 
informationsdomäner. 

Godsdeklaration 

Faktura  

Stuvningsintyg för 
sjötransporter. Det gäller 
kollin med farligt gods 
som stuvas i containrar, 

Information som syftar till 
att samordna eller 
förbättra samverkan 
mellan olika lokala 
informationsdomäner. 

Transportbokning från 
kund till transportör. 

Transportorder från 
avsändare till transportör. 

Körorder till åkerier. 

Information som 
definierar begrepp 
och termer relevanta 
för samverkan 
mellan olika 
informations-
domäner. 

Säkerhetsdatablad. 
Aktuell information 
om farliga ämnen i 
en produkt.  
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fordon eller 
järnvägsvagnar som 
sedan ska transporteras 
sjövägen.  

Fotolegitimation för 
varje medlem i 
fordonsbesättningen. 

ADR-intyg 

Godkännandecertifikat 
för vissa fordon. 

Transportgodkännande 
för vissa ämnen i klass 1, 
klass 4.1 och klass 5.2. 

Kopia av erhållen 
dispens eller av 
multilateralt avtal. 

Multimodal Dangerous 
Goods Form 

Avsändarintyg 

Märkning och 
etikettering på fordon 
och gods. 

Ifylld Kontrollista och 
eventuell kontrollista 
brister i samband med 
kontroll av ett fordon. 
Anger vad som 
kontrollerats och 
eventuella funna brister. 

Ifylld Rapportunderlag 
misstänkt brott vid 
transport av farligt gods 
upprättas när polisen 
bedömer misstänkt brott 
vid transport av farligt 
gods. 

Skriftliga instruktioner 
som syftar till att vara en 
hjälp vid en eventuell 
olycka eller nödläge på 
land.  

Säkerhetsdatablad 
aktuell information om 
eventuella skydds-
åtgärder. 

Ifylld kontrollista brister 
som anger eventuella 
beslut och åtgärder som 
måste vidtas. 

Föreläggande om 
ordningsbot ifall 
allvarliga brister.  

Transportörers 
webbsidor om transport 
av farligt gods avseende 
instruktioner riktade till 
avsändare/kunder. 

Transportavtal mellan 
kund och transportör som 
reglerar transportörens 
ansvar vid transport av 
gods. Kan innehålla 
särskilda villkor för farligt 
gods.  

 

Transportörers 
webbsidor om 
transport av farligt 
gods avseende 
information som 
syftar till att utveckla 
kunders referens-
ramar om farligt 
gods.  

Myndigheters 
webbsidor om 
farlig gods. 
avseende 
information som 
syftar till att utveckla 
allmänhetens och 
aktörers referens-
ramar om farligt 
gods. 

 

 

Gemensam 
information 

Information om aktuella 
företeelser som är av 
allmänt intresse för alla 
eller vem som helst i 
informationsmiljön. 

 

Information som syftar till 
att styra händelser, 
aktiviteter, aktörer mm i 
en informationsmiljö. Det 
kan röra sig om lagar, 
regelverk och direktiv som 
gäller för hela 
informationsmiljön. 

Regelverken ADR-S och 
RID-S.  

EU’s direktiv (Direktiv 
95/50/EG) om enhetliga 
förfaranden för kontroller 

Information som 
definierar väsentliga 
företeelser, objekt 
och händelser som 
förekommer i en 
informationsmiljö. 
Syftet är att skapa 
en gemensam syn 
och förståelse.  

ADR-S och RID-S 
kap 1.2 Definitioner 
och måttenheter, 
som beskriver alla 
allmänna och 
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av vägtransporter av 
farligt gods.  

Kontrollistan och 
kontrollista brister som 
blanketter, som styr vad 
som kontrolleras. 

MSB’s publikation 
Transport av farligt 
gods - Väg och järnväg 
2019/2020. Om aktuella 
regelverk och vad som 
gäller för transport av 
farligt gods. 

 

särskilda definitioner 
i föreskrifterna. 

ADR-S och RID-S 
inledningen av kap. 
2 Klassificering, där 
de 9 olika klasser av 
farligt gods beskrivs 
tillsammans med de 
principer som 
tillämpats vid 
klassificering. 

EU’s direktiv 
(Direktiv 95/50/EG) 
Bilaga II 
Överträdelser. Ger 
en beskrivning av 
vad som betraktas 
som överträdelser. 

MSB’s publikation 
Transport av farligt 
gods - Väg och 
järnväg 2019/2020. 
Övergripande om de 
begrepp, termer och 
regler som rör 
transport av farligt 
gods. 

3.6 IT-system i informationsmiljön transport 
av farligt gods 

En stor del av de informationstyper som presenterats i föregående avsnitt finns 
eller hanteras av IT-system. IT-system som samlar in, bearbetar, lagrar och 
distribuerar information till användare och andra IT-system är en väsentlig del av 
en informationsmiljö. Det här avsnittet går igenom typiska IT-system inom 
informationsmiljön för transport av farligt gods. I några enskilda fall anges faktiska 
IT-system på marknaden, men i övrigt beskrivs generella typer av IT-system. 

3.6.1 IT-system, webb-tjänster och appar för farligt 
gods 

Det finns ett fåtal IT-system på marknaden som syftar till att hantera farligt gods 
information. I intervjuerna är det främst tre renodlade system för farligt gods som 
nämns: DGOffice, TRANSEC och MSB RIB. De två förstnämnda IT-systemen 
innehåller information om regelverken och syftar till att stödja aktörer som 
hanterar eller transporterar farligt gods. Det tredje IT-systemet innehåller 
information om farliga ämnen och syftar till att underlätta för involverade aktörer 
vid tillbud och olyckor. Det finns även moduler och söktjänster för farligt gods på 
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marknaden. Dessa moduler och söktjänster kan komplettera befintliga IT-system 
för godstransporter med funktionalitet för hantering av farlig godsinformation.  

DGOffice är ett IT-system på marknaden som erbjuder stöd när det gäller 
regelverken och stöd för att ta fram och hantera dokumentation av farligt gods. 
IT-systemet tillhandahålls av företaget DGM Sverige, som ingår i DGM 
worldwide network. DGOffice är uppdaterad för att följa gällande regler i ADR, 
RID, IMDG-koden, IATA-DGR, 49 CFR, ADG code och TDG regulations. 
DGOffice ger följande stöd vid hantering av farligt gods dokumentation. 

 Information för varje ämne beträffande gällande krav för samtliga 
transportslag. 

 Förpackningsinstruktioner och märkningskrav för samtliga transportslag. 
 Komplett lista över ämnen och UN-nr. 
 Möjlighet att koppla företagets artikelnummer mot UN-nummer och på så 

vis effektivisera skapandet av farligt gods dokument. 
 Produktspecifika upplysningar för UN-nr. 
 Variationer mellan stater och operatörer (State & Operator variations, 

IATA). 
 Databas med kundadresser. 
 Möjlighet att skapa och skriva ut transportdokument samt upprätthålla 

dokumentdatabas för samtliga transportslag. 
 Skriva ut etiketter som speglar information på deklarationen. 
 Automatisk översättning enligt ADR:s språkbestämmelse. 

DGOffice innehåller möjlighet att skapa godsdeklaration i PDF eller XML 
format för digital hantering. Det finns även tilläggsmoduler för att skapa, 
underhålla och publicera företagets egna säkerhetsdatablad med versionskontroll, 
samt för att printa företagets egna CLP etiketter. (https://www.dgm.se/dgoffice). 

TRANSEC är ett IT-system som används av större svenska transportörer, 
och tillhandahålls på marknaden av det tyska företaget Kisters. TRANSEC är en 
ren databas med regelverksinformation. Databasen innehåller information om 
UN-nummer, klasser, transportbenämning, begränsad mängd, max kvantitet, 
uppgifter om hur det får lastas, hur det ska åtskiljas från annat farligt gods. 
Databasen innehåller regelverken ADR, RID, IMDG och IATA och översatt till 
tio olika språk.  TRANSEC är en del av företaget Kisters system för Environment, 
Health & Safety. Transportörer kan, istället för att ha egna moduler och 
databasers, skapa en länk mellan sina IT-system och TRANSEC. 
(https://www.kisters.de/en/business-units/ehs-environmental-protection-and-
occupational-safety/). 

MSB RIB som står för ”Resurs och Integrerat Beslutsstöd” är ett IT-system 
för främst Räddningstjänst, Polis, Kustbevakning och Ambulans. IT-systemet 
tillhandahålls av Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB). IT-
systemets syfte är att underlätta för räddningstjänst, polis, kustbevakning och 
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ambulans vid arbetet på en olycksplats, i det förebyggande arbetet samt vid 
övning/utbildning. RIB består av följande moduler: Bibliotek, Resurs samt Farliga 
ämnen, olika beräknings- och simuleringsprogram kring spridning av farliga 
ämnen i luft och mark, träningsprogram. RIB utgörs även av en stor mängd 
dokument och rapporter från tidigare olyckor. Det finns en sökfunktion, RIB 
Farliga ämnen, med möjlighet att söka bland ca 5 000 ämnen som finns 
registrerade i databasen. Det finns även en kartmodul med vilken en pågående 
verksamhet kan visualiseras på en karta. RIB finns som en programversion att 
installera lokalt på datorer. RIB finns också tillgänglig på webben. Databasen i RIB 
finns sedan 2020 tillgänglig som en app. Appen finns i Google Play och App Store 
och heter ”Farliga ämnen”. (https://www.msb.se/rib). 

Internationella IT-system (databaser) som innehåller farligt gods 
information och regelverk. Det finns IT-system på den internationella 
marknaden som innehåller information om regelverken. I den här studien har vi i 
huvudsak fokuserat på IT-system som påtalats vid intervjuer och som används på 
svenska marknaden. Nedan ges dock fyra exempel på tillgängliga IT-system på den 
internationella marknaden: 

 Global Dangerous Goods Database är ett IT-system för farligt 
material/farligt gods.  IT-systemet innehåller redigerad och kondenserad 
information om bestämmelser för farligt gods. Denna tjänst är avsedd för 
företag och myndigheter som planerar, genomför eller inspekterar 
transport av farligt gods. IT-systemet tillhandahålls på marknaden av det 
internationella företaget Young&Global Partners. 
(http://ynpglobal.com/global-dangerous-goods-database/). 

 BAM Dangerous Goods Database är en del av ett IT-system för farligt 
material/ farligt gods i Förbundsrepubliken Tyskland och innehåller 
informationsbestämmelser för farligt gods, redigerat och kondenserat, 
vilket krävs för säker transport av farligt gods. Databasen tillhandahålls av 
BAM (Bundesanstalt für Materialforschung und -prüfung), som är en 
vetenskaplig och teknisk högre federal myndighet inom området för det 
federala ministeriet för ekonomi och energi. 
(https://tes.bam.de/TES/Navigation/EN/DGG-Database/dgg-
database.html). 

 Farlige stoffer är en dansk motsvarighet till svenska RIB. Farlige stoffer 
finns som en app tillgänglig via danska motsvarigheten till MSB, 
Beredskabsstyrelsen. Brandmän och andra berörda parter kan använda 
Farlige stoffer som ett referensverktyg för att hitta relevant information 
vid händelser där det finns misstankar om att det förekommer farliga 
kemiska ämnen. Appen ger instruktioner för säkrast möjliga agerande i 
händelse av en olycka med farliga ämnen. Appen innehåller även möjlighet 
att söka information om fysiska/kemiska ämnen. 
(https://apps.apple.com/se/app/farlige-stoffer/id661077031). 
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 IMDG code on the web är en online abonnemangstjänst som ger online 
åtkomst till IMDG-koden. Webbtjänsten ger tillgång till hela texten i 
IMDG-koden. Information kan sökas ut med hjälp av transportnamn, 
UN-nummer, förpackningsinstruktion, specialbestämmelser och andra 
IMDG-kodreferenser.  Tjänsten innehåller även korsreferenser. 
(https://existec.com/product/imdg-code-on-the-web/). 

Det finns också ett antal appar tillgängliga för Farligt gods på Google Play 
(https://play.google.com/store/search?q=dangerous%20goods&gl=SE) och App 
Store (https://www.apple.com/se/search/farligt-gods?src=serp). Exempelvis 
ADR Farligt gods, ADR Tool 2021, Dangerous Goods - ADR Lite, för att 
nämna några. 

Moduler som ger stöd för farligt gods.  Många av marknadens tillgängliga 
IT-system, såsom affärssystem, transportplaneringsystem, transportadministrativa 
IT-system, har antingen valbara funktioner eller det finns externa tillvalsmoduler 
som ger stöd för hantering av farligt gods. Modulerna kan innehålla flera 
funktioner, såsom register över farliga ämnen, säkerhetsdatablad, instruktioner, 
dokumentframställning etc. Tillvalsmodulerna syftar till att komplettera 
organisationers ordinarie IT-system och förenkla beaktande av rättsliga föreskrifter 
om hantering av farliga ämnen och farligt gods.  

Söktjänster på Internet är ett annat sätt att göra information om farligt gods 
tillgängligt. MSB erbjuder som en funktion i RIB en söktjänst för farligt gods 
(https://rib.msb.se/portal/template/pages/kemi/kemsearch.aspx) Ett annat 
exempel på söktjänst som kan användas för att söka i ADR regelverket är 
ADRBOOK (https://adrbook.com/en/2017). 

3.6.2 IT-system för hantering och transport av farligt 
gods 

Det finns en mängd olika IT-system inom transportbranschen som hanterar den 
omfattande och komplexa information som uppstår i samband med transport av 
farligt gods. Det nämndes i inledningen att IT-systemvärlden är komplex. 
Avgränsning, funktionalitet mm kan variera stort t.o.m. hos IT-system av samma 
typ. Funktioner kan förekomma både som självständiga IT-system eller som 
tilläggsmoduler som kan integreras eller anropas från IT-system. Det finns 
skräddarsydda IT-system utvecklade inom organisationer och standardsystem på 
en öppen marknad. Merparten av IT-systemen på marknaden är modulbaserade, 
vilket innebär att kunderna kan anpassa IT-systemen genom att välja de moduler 
de behöver i sin verksamhet. IT-system kan vara installerade hos organisationen 
eller tillgängliga som molntjänster via webbgränssnitt. I det här avsnittet beskrivs 
kortfattat vanliga typer av IT-system inom transportkedjan. Utgångspunkten är IT-
system som i något avseende hanterar information som berör farligt gods och som 
omnämnts vid intervjuer med branschföreträdare.  

Transportadministrativt system, eller kort och gott, TA-system, möjliggör 
och förenklar för avsändaren att göra digitala transportbokningar till en 
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transportör. TA-system används av avsändande organisationer för att planera, 
skicka och spåra sitt gods samt de administrativa delarna som fakturering och 
avräkning till transportörer. Det underlättar kommunikationen mellan avsändaren 
och transportören. TA-system används även av större transportörer för att hantera 
fakturering och avräkning gentemot underleverantörer. Fördelen med TA-system 
är att transportören får in digitala och standardiserade transportbokningar 
samtidigt som avsändaren får en enklare hantering av sina transporter. Ett TA-
system består vanligtvis av följande funktioner: 

 val av transportör, 
 bokning av transport, 
 utskrift av fraktdokument såsom etiketter och fraktsedlar, 
 hantering av EDI-filer, 
 avisering, 
 spårning av gods 
 fakturering och avräkning 

De stora transportörerna har webbaserade TA-tjänster där kunderna kan boka 
sina transporter. Men det finns även fristående systemleverantörer som erbjuder 
TA-tjänster på webben. Avsändaren registrerar då sin transportbokning i webb-
tjänsten som validerar informationen, omvandlar den till EDI och skickar 
informationen digitalt till vald transportör. 

Transportplaneringsystem Transportörer (speditörer, åkerier, järnvägsbolag) 
har i regel någon form av transportplaneringsystem, där bokningar/order från 
kunder registreras och transporter planeras. Bokningar/order kan komma in på 
olika sätt. En del kommer in digitalt i form av EDI meddelanden (Electronic Data 
Interchange) från avsändarens TA-system, men även via mail och telefon. 
Bokningar/order fördelas ut på transportfordon och relevant information förs 
över till andra IT-system. Nedan ges exempel på funktioner som kan förekomma i 
ett transportplaneringsystem: 

 Transportledning 
 Transportbokning 
 Webb-tjänster till kunder för bokning, transportstatus, fakturor  
 Tjänster för digital överföring av information från kunder och andra 

aktörer (ofta baserade på vanliga EDI format såsom EDIFACT/IFTMIN, 
XML, CSV, JSON) 

 Aviseringar 
 Framställning av fraktsedlar och kollietiketter 
 Dokumenthantering 
 Positionering 
 Spårning av gods  
 Terminalhantering 
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 Ruttoptimering 

Flertalet av ovan funktioner förekommer även som självständiga IT-system, 
t.ex. ruttoptimering, spårning, terminalhantering, dokumenthantering.  

Trafikplaneringssystem är en typ av IT-system som syftar till att stödja 
planering av trafiksystem för organisationer och samhälle.  Ibland kan 
transportplaneringsystem kallas för trafikplaneringssystem och vice versa, vilket 
kan skapa förvirring. Det händer att trafikplanering och transportplanering 
används som synonyma termer inom transportbranschen. Trafikplaneringssystem 
är emellertid en vanligare term inom persontransporter och linjetrafik samt 
samhällets planering av trafiksystem.  I det senare fallet är fokus på människors 
resor och näringslivets transporter. Trafikplaneringssystem har som syfte att stödja 
effektivisering och utveckling av trafiksystemet med fokus på att utföra analyser av 
efterfrågan, färdmedelsval, kapacitet och framkomlighet.  

Terminalsystem kan ses som ett produktionssystem för terminaler. 
Terminalsystem hanterar nödvändig information för inkommande gods, 
omlastning och sortering och utlastning vid terminaler eller hamnar. Det är många 
aktörer som berörs av terminalverksamheten. Det kan vara allt från godsägare, 
speditörer, åkerier, rederier och tågoperatörer.  Terminaler och hamnar hanterar 
många flöden av gods som rör sig i olika riktningar. Terminalsystem syftar till att 
hantera och integrera informationen om dessa flöden inom terminalen eller 
hamnen för att effektivisera godshanteringen och hålla berörda aktörer 
informerade.  

Ruttplaneringssystem används för att beräkna antingen kortaste, snabbaste 
eller billigaste vägen mellan angivna start- och slutpunkter. Ruttplanering kan 
också finnas som en modul inom transportplaneringsystem. Ruttplaneringssystem 
har vanligtvis tillgång till en geografisk databas och kan också innehålla uppgifter 
om hastigheter, svängrestriktioner, enkelriktning, trafikstörningar och annan 
information som behövs för att kunna generera en lämplig rutt. 
Ruttplaneringssystem hanterar även olika former av förutsättningar som påverkar 
effektiv transport, såsom arbetstidsregler, vägavgifter, broar, tunnlar och färjeleder.  

Positionerings och spårningssystem är IT-system som följer godsets väg 
från avsändare till mottagare. Positioneringssystem anger för transportörer var 
fordonen i deras fordonspark befinner sig, eller var godset befinner sig vid en viss 
tidpunkt. Den här typen av IT-system håller koll på varor och transportflöden, där 
datainsamling sker med hjälp av olika enheter såsom t.ex. handdator med 
streckkodsläsare, RFID-läsare, kamera etc. Merparten av transportörer erbjuder 
avsändare och mottagare spårningstjänster via webben. 

Mobila IT-system för förare och terminalpersonal. Mobila enheter såsom 
iPads, Handdatorer, Smartphones används för att tillhandahålla IT-system som 
åkeriers förare använder vid upphämtning, transport och leverans av gods. Mobila 
handdatorsystem används även inom terminaler. Med hjälp av IT-systemen 
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registreras händelseinformation från terminalen och skickas vidare till andra 
berörda IT-system.  

Fleet managementsystem. Organisationer som har en mängd fordon i bruk, 
behöver effektivisera användningen och underhållet av dem.  Denna uppgift kallas 
allmänt för ”fleet management”. Syftet med fleet management är att övervaka 
fordonens prestanda och underhåll för att öka produktiviteten och bidra till att 
verksamheten med fordonen fungera så smidigt som möjligt. Fleet 
managementsystem kan omfatta en mängd olika funktioner såsom fordonsleasing 
och finansiering, fordonsunderhåll, licensiering och efterlevnad, supply chain 
management, olyckshantering och subrogation10, fordons-telematik, ruttplanering, 
förarhantering, hastighetshantering, bränslehantering, hälso- och 
säkerhetshantering och återmarknadsföring av fordon. Flera av de stora 
fordonstillverkarna, såsom Volvo och Scania, erbjuder egna fleet 
managementsystem för det egna märket. 

Affärssystem är integrerade IT-system för att ta hand om en organisations 
informationshantering och tillgodose ett organisationens behov av styrning och 
administration. En mer internationell benämning på affärssystem är Enterprise 
Resource Planning System, eller förkortat ERP-system. Dagens moderna 
affärssystem är i regel uppbyggda i moduler, där kunden kan välja de moduler som 
de behöver för sin verksamhet. Exempel på vanligt förekommande moduler är:  
redovisning, order- och lagerbehandling, reskontror, produktionsplanering, 
projektplanering, resursplanering, inköp, tidredovisning och 
personaladministration. Modulerna är i regel kopplade till en gemensam central 
databas där data lagras. Funktionaliteten kan också anpassas till den specifika 
organisationen genom inställning av olika parametrar i de olika modulerna. Många 
användare av affärssystem har behov av att hantera farligt gods-transporter. Det 
finns särskilda moduler för farligt gods som är anpassade till några av marknadens 
mest vanliga affärssystem. Med hjälp av moduler kan användare lägga in UN-
nummer klassetiketter och förpackningsgrupper samt få ut fraktdokument 
inklusive godsdeklaration. Med hjälp av moduler kan vissa processteg automatisera 
och transporter hanteras i affärssystemen. 

Lagerhanteringssystem eller lagersystem är IT-system som håller reda på 
och hanterar produkter i lager. Farligt gods hanteras i lager hos avsändare och 
mottagare innan och efter transport. Farligt gods kan även, som ett led i själva 
förflyttningen, lagras kort tid hos vissa transportörer.  Lagerhanteringssystem 
(Warehouse Management System) är IT-system som är utformade för att stödja 
och optimera lagerverksamhet. Det finns likheter mellan lagerhanteringssystem 
och terminalsystem, men också skillnader. Terminalsystem syftar i första hand till 
att hantera och effektivisera flödet i en terminal, där godset egentligen inte ska 
lagras, utan omlastas.  Lagerhanteringssystem syftar till att optimera lagring av 
gods, t.ex. i fall där lager är en strategisk tillgång i en försörjningskedja. 

10 Subrogation är en juridisk term som handlar om huruvida en tredje person, till exempel en försäkringsgivare 
som är skyldig att ersätta den skadelidande, kan överta den skadelidandes skadeståndsfordran gentemot 
skadevållaren. (Wikipedia) 
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Lagerhanteringssystem syftar till att underlätta dagliga planering, organisering, 
bemanning, ledning av lagerverksamhet. Vidare att stödja optimal utnyttjande av 
tillgängliga resurser. Det finns på marknaden farligt gods modul för 
lagerhanteringssystem, som syftar till att säkerställa så att reglerna kring 
hanteringen av farligt gods följs och bidrar till att eliminera risker i 
lagerhanteringen av det farliga godset. 

Dokumenthanteringssystem är IT-system som syftar till att effektivisera 
administrationen av dokument och andra elektroniska media inom en 
organisation. Transportverksamhet inkluderar till stor del hantering av olika 
former av dokument, inte minst godsdeklarationen. Dokumenthanteringssystem 
ger stöd för hantering av arbetsflöden för redigering av dokument, 
versionshantering, granskning, elektronisk publicering, arkivering, indexering, 
automatiserad sök och stöd för att byta ut text i flera dokument, och 
mallhantering.  

Incidenthanteringssystem syftar till att identifiera risker, rapportera 
arbetsskador och oönskade händelser samt tillbud.  Incidenthanteringssystem 
syftar till att förbättra arbetsprocesser och reducera konsekvenser av incidenter. 
Incidenthanteringssystem har i regel funktioner för realtidsrapportering, utredning 
och statistik på alla incidenter samt arbetsmiljörelaterade händelser. 
Incidenthanteringssystem finns för intern hantering av incidenter, men också för 
rapportering till myndigheter. MSB har två olika IT-system för 
incidentrapportering, ett för verksamhetsutövare med farligt godstransporter och 
ett för kommunala räddningstjänster. IT-systemen beskrivs närmare i avsnittet 
nedan. 

Ovan har redogjorts för vanligen förekommande IT-system för hantering och 
transport av gods generellt, men som kan innehålla information om farligt gods. 
Utöver ovan nämnda IT-system finns även IT-system för internationell trafik som 
hanterar transporter som passerar gränser mellan länder. Vidare finns det IT-
system för hantering av mindre paket och ombud som stöd för butiker med 
utlämning.  

3.6.3 IT-system tillhandahållna av MSB 
MSB RIB presenterades i tidigare avsnitt om 3.4.1 ”IT-system och webb-tjänster 
för farligt gods”.  En central del i RIB är information om farliga ämnen som finns 
tillgänglig för framförallt räddningstjänsten, polis och ambulans vid arbetet på en 
olycksplats. Integrerat med RIB finns en särskild IT-tjänst. 
(https://www.msb.se/rib). 

LUPP är ett verktyg för dokumentation av händelseförloppet vid en 
räddningsinsats med syfte att förse beslutsfattare med korrekt, relevant och 
tillförlitlig information. Tjänsten vänder sig i första hand till den kommunala 
räddningstjänsten och kan användas i central stab, larmcentral, räddningscentral 
eller motsvarande men även på den aktuella skadeplatsen. LUPP kan emellertid 
även användas av andra organisationer, t.ex. geografiskt angränsande 
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räddningstjänstorganisationer, kommunala förvaltningar och länsstyrelse, polis, 
sjukvård, övrig räddningstjänst och myndigheter. 
(https://www.msb.se/sv/verktyg--tjanster/lupp/). 

Säkerhetsrådgivarregistret (MSB, 2020c) är ett register för administration av 
säkerhetsrådgivare. Verksamheter som omfattas av kraven att ha en 
säkerhetsrådgivare kan anmäla och avanmäla säkerhetsrådgivare, anmäla till 
examination samt söka efter verksamheter. Kopplat till registret finns en e-tjänst 
med möjlighet att söka på verksamheter som utsett säkerhetsrådgivare inom en 
ort, kommun eller län. Sökning kan ske med olika sökord, t.ex. ort, län eller namn 
på verksamheten. (https://sakerhetsradgivare.msb.se/). 

MSB har två inrapporteringssystem för händelser eller insatser där farligt gods 
varit inblandat (MSB, 2012b). Samordnat olycksfalls- och 
tillbudsrapporteringssystem, MSB (SOOT) är ett IT-system där 
verksamhetsutövare med farligt godstransporter ska rapportera in eventuella 
händelser till MSB. Det andra IT-systemet, Räddningstjänstens insatser (RI) är 
ett IT-system där kommunala räddningstjänster rapporterar in insatser eller 
händelser.   

WIS är ett webbbaserat informationssystem i form av en portal (MSB, 2017). 
Den är framtagen av MSB med syfte att underlätta för aktörer att dela information 
före, under och efter olika samhällsstörningar. WIS finns även som gratis app och 
kan laddas ner från Apple App Store och Google Play. WIS är ett centralt IT-
system för Sveriges krisberedskap med syftet att överbrygga organisatoriska och 
geografiska gränser mellan aktörer såsom polis, räddningstjänst, sjukvård, 
kommunal förvaltning, statliga myndigheter samt regionala och privata aktörer. 
Genom att alla involverade aktörer aktivt delar på information kan inblandade i en 
samhällsstörning kunna skapa sig en helhetsbild av läget. Informationen som läggs 
in i WIS läggs på s.k. ytor. Olika aktörer kan sedan följa de ytor som av intresse 
och aktivt publicera egen information. Det finns även stöd i WIS för att begära in 
information från olika aktörer.  

WIS bygger på en modell för nivåindelad geografiskt områdesansvar, där 
aktörer med områdesansvar på en viss nivå ska verka för samordning av 
information till berörda aktörer och allmänheten under en samhällsstörning. Tre 
nivåer urskiljs: lokal nivå (oftast kommun), regional nivå och nationell nivå.  

Samverkansytor kan skapas på flera olika nivåer, särskilt vid större 
samhällsstörningar. Samverkansytor kan också skapas av enskilda aktörer för att 
internt koordinera arbetsuppgifter. Informationsdelning i WIS sker således i olika 
typer av WIS-ytor. WIS-ytor kan även skapas för andra ändamål än 
samhällsstörningar, t.ex. för att stödja regelbunden samverkan eller övningar. 
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Figur 36. Ansvar på olika nivåer. Källa:(MSB, 2017) 

Samlade lägesbilder är central operativ information i WIS och finns på olika 
nivåer. Den samlade lägesbilden utgörs av information från flera aktörers lokala 
lägesbilder. Vidare lyfts information från varje nivå till överordnande nivåer, från 
lokal till regional och från regional till nationell nivå. Lägesbilderna syftar till att 
skapa överblick och öka förmågan att upprätthålla en aktörsövergripande 
helhetssyn.   

 
Figur 27. Lägesbildens innehåll. Källa:(MSB, 2017) 

I WIS samlas i första hand operativ information i form av anteckningar, 
lägesrapporter, dokument och enkla kartnoteringar. Informationen kan handla om 
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lokala företeelser, men är gemensam för alla som involveras vid en 
samhällsstörning. Informationen i WIS är i allmänhet inte sekretessbelagd. Det 
finns dock visst stöd för att dela sekretessbelagd information genom utbyte av 
krypterade filer. 

Det finns möjlighet för aktörer att i WIS bevaka ämnen eller geografiska 
områden som är av intresse för aktören och att få aviseringar om detta. Varje aktör 
äger sin egen information och väljer själv vilka man vill dela den med.  

3.6.4 IT-system tillhandahållna av Transportstyrelsen 
Vägtrafikregistret (VTR). Transportstyrelsen ansvarar för ett register över 
landets alla fordon och körkortsinnehavare. Registret kallas för Vägtrafikregistret 
förkortat VTR. Vägtrafikregistret är tillgängligt för företag, myndigheter och 
organisationer som i sin verksamhet hanterar fordon. Registret är även tillgängligt 
för dem som behöver information om fordon och dess ägare. VTR innehåller 
sökbar information om:  

 Fordons grunddata: ägarförhållanden, chassinummer, skatteförhållanden, 
besiktningsförhållanden med mera. Uppgifter kopplade till fordonet 
såsom leasing, kreditköp eller om fordonet är direktimporterat.        

 Körkortsuppgifter.  
 Fordonsinnehav på organisationsnummer eller personnummer, samt 

uppgifter om fabrikat, leasing, avställning och påställning. 
 Nuvarande, och föregående ägare till fordon. 
 Kontrollbesiktning, senast godkända besiktning, föreläggande, körförbud 

med mera. 
 Fordons fullständiga tekniska data samt uppgifter om text- och 

dispenskoder.  

VTR är ett viktigt system för inte minst polisen vid deras kontroll av fordon i 
allmänhet och transporter med farligt gods. Det finns motsvarigheter till VTR i de 
flesta europeiska länder. Polisen kan komma åt uppgifter om fordon registrerade i 
andra länders motsvarighet till VTR genom det gemensamma europeiska systemet 
PRÜM.  

3.6.5 Polisens IT-system 
Poliser använder sig av ett antal olika system vid kontroller av fordon, förare, gods 
och trafik. Nedan presenteras de system som på något sätt involveras vid kontroll 
av farligt gods, därefter nämns några andra system som polisen kan använda i 
samband med kontroll av trafik.  

START2 är i huvudsak ett uppföljnings- och statistiksystem, där resultatet av 
kontroller av farligt gods förs in. Det är information från kontrollistan och 
kontrollista brister som matas in efter genomförda kontroller av farligt gods-
transporter på väg. Inmatning av information sker oftast i efterhand på 
polisstationen och inte i direkt anslutning till kontrollen. I systemet matas in vad 
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som är kontrollerat och vilka brister som har upptäckts. Det är information som 
läggs in för att kunna ta fram statistik och för att kunna följa upp 
kontrollverksamheten samt att få en överblick över polisens kontrollverksamhet. 
Primäranvändare av START2 inom polisen är främst chefer. Från START2 kan 
chefer ta ut information om antalet kontrollrapporter, antalet ordningsböter, 
mängden brister, t.ex. hur många bristkoder på brandsläckare, etc. Från intervjuer 
framgår att START2 är på väg att ersättas av ett nytt IT-system, Status.  

Dur2 (Datoriserad utredningsrutin med tvångsmedelshantering) är polisens 
IT-stöd för brottsutredning och tvångsmedelshantering. Dur2 är ett s.k.  
handläggningssystem för alla brottsärenden, allting som Polisen hanterar. Så fort 
Polisen skriver en anmälan, så skrivs den in Dur2.  IT-systemet används för att 
skriva primärrapport i de fall då en obot för en överträdelse ges eller vid misstanke 
om brott. Blanketten ”Rapportunderlag misstänkt brott vid transport av farligt 
gods” är viktigt underlag för information i Dur2.  Från Dur2 förs sedan 
information vidare till IT-system på åklagarsidan.  

Orbit och Obot. Orbit är ett system som hanterar ordningsbotsföreläggande 
som utfärdas med hjälp av en app Obot och de som skrivs för hand. Våren 2019 
påbörjades ett pilotprojekt med appen Obot, som har till syfte att ersätta 
handskrivna ordningsböter. Domen registreras direkt i ordningsbotsregistret 
Orbit. En kopia och ett inbetalningskort skickas därefter hem till föraren med 
post. Det sker digitalt utan att någon administratör behöver lägga in uppgifterna 
från en ordningsbot manuellt. Obot räknar automatiskt ut bötesbelopp inklusive 
eventuella straffrabatter. En upplevd fördel med Obot är att domen registreras 
direkt i Orbit och därmed blir direkt synlig i belastningsregistret. Med vanlig 
pappershantering kan det ta flera dagar. 

Förutom START2, Dur2, Orbit och Obot använder polisen i fält andra 
tillgängliga system för att snabbt inhämta viss information vid kontroller. Nedan 
ges exempel på sådana system och IT-tjänster som omnämnts av poliser vid 
intervjuer. 

PMF (Polisens Multi-Fråga) är en portal/sökverktyg genom vilken polisen kan 
söka och hämta information från en mängd andra IT-system inom polisen och 
andra myndigheter. Exempel på sådana IT-system är: Vägtrafikregistret, Allmänna 
spaningsregistret, Polisens person- och adressfråga, Centrala vapenregistret, 
Efterlysta personer, Efterlysta fordon, Fordonsinnehav, Misstankeregistret, 
Brottsregistret, Spaningsregistret. PMF finns tillgänglig för poliserna ute i fält via 
deras telefoner. 

Tachospeed är ett IT-system som trafikpoliser använder för kontroll av kör- 
och vilotiderna. Systemet infördes i slutet av år 2018. Tachospeed tar in viss 
positioneringsdata från färdskrivaren så att fordonets position var tredje timme 
finns registrerat. Det finns pilotförsök till fjärravläsning av fordons färdskrivare. 
Dagens nya smarta färdskrivare kan tillåta fjärravläsning med polisutrustning för 
kontroll på väg. Med hjälp av en utrustning för att fjärravläsa på kortare avstånd 
(DSRC, Dedicated Short Range Communications) kan polisen hämta 
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färdskrivardata utan att behöva stoppa fordonet. Fjärravläsning förväntas 
effektivisera polisens kontroller av kör- och vilotider.  

Utöver ovan nämnda system har Polisen möjlighet att använda europeiska 
system för trafikområdet. SIS, (Schengen Information System) är ett sådant 
europeiskt IT-system för att få fram vissa uppgifter om både utländska fordon och 
personer, bl.a. om de är efterlysta utomlands. SIS är det mest använda och största 
informationsdelningssystemet för säkerhet och gränshantering i Europa. 
Huvudsyftet med SIS är att göra Europa säkrare. Systemet hjälper de behöriga 
myndigheterna i Europa att bevara den inre säkerheten i avsaknad av inre 
gränskontroller genom tre olika samarbetsområden:  

 Gränskontrollsamarbete. SIS gör det möjligt för gränsvakter, liksom 
myndigheter för viseringsutfärdande och migration, att komma in och 
konsultera varningar om tredjelandsmedborgare i syfte att vägra inresa till 
eller stanna i Schengenområdet.  

 Samarbete för brottsbekämpning. SIS stöder polissamarbete och rättsligt 
samarbete genom att låta behöriga myndigheter skapa och konsultera 
varningar om försvunna personer och om personer eller föremål 
relaterade till brott.  

 Samarbete om fordonsregistrering. Fordonsregistreringstjänster kan 
konsultera SIS för att kontrollera den juridiska statusen för de fordon som 
presenteras för dem för registrering. De har bara tillgång till SIS-varningar 
på fordon, registreringsbevis och nummerplåtar. SIS gör det möjligt för 
behöriga nationella myndigheter, såsom polis och gränsvakter, att ange 
och konsultera varningar om personer eller föremål.  

PRÜM är ett annat europeiskt gemensamt IT-system som polisen har 
möjlighet att använda. Med hjälp av PRÜM kan polisen söka i andra länders 
motsvarighet till VTR, väg och trafikregister. PRÜM är en plattform från vilken 
det går att komma åt information från andra länders trafiksystem. 

3.6.6 Kustbevakningens IT-system 
Pluto är ett system som används av Kustbevakningen där information från 
kontroller läggs in. Vid upptäckta brister läggs information in om vilken aktör som 
brustit; avsändaren, transportören eller förare. I det sammanhanget läggs 
personuppgifter in i Pluto. Andra uppgifter som läggs in är företagsnamnen på 
involverade företag, registreringsnummer på aktuellt fordon som kontrollerats. I 
Pluto finns möjlighet att komma åt information om tidigare kontroller, t.ex genom 
att slå in ett registreringsnummer kan kustbevakare hämta information om det 
rapporterats in brister tidigare på det aktuella fordonet. Pluto är på väg att ersättas 
av moduler i KIBS systemet. 

KIBS (Kustbevakningens Informations och BeslutsstödSystem) är 
Kustbevakningens system för planering, genomförande och uppföljning av den 
operativa verksamheten. Systemet är omfattande när det gäller mängden 
information som registreras. Systemet moderniseras och utvecklas steg för steg 
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med tillägg av moduler och funktionalitet varje år. Arbetet med att ta fram en 
modul för farligt gods påbörjades år 2019 och infördes 2020. Ambitionen med den 
nya modulen för farligt gods har varit att effektiviserat arbetet genom att reducera 
antalet system som behöver användas vid genomförandet av inspektioner till ett 
enda. Modulen avses även bidra till ökad kvalitet i rapporteringen genom mer 
enhetlig hantering och registrering av information. 

DUR2 är det utredningssystem som Kustbevakningen är på väg att införa och 
som även Polisen har. Systemet används för utredningar i samband med misstänkt 
brott. 

3.6.7 Trafikverkets IT-system 
NVDB är en grunddatabas för samhället och omfattar ett referensvägnät och en 
stor mängd data kopplade till vägnätet. NVDB, eller dess fulla namn Nationell 
VägDataBas, är ett samarbete mellan Trafikverket, Sveriges kommuner och 
regioner, skogsnäringen, Transportstyrelsen och Lantmäteriet. Trafikverket är 
huvudman för NVDB. Databasen innehåller alla Sveriges bilvägar, gator, 
cykelvägar samt en delmängd av gångvägarna. Information finns t.ex. om 
rekommenderade vägar, restriktioner för transport av farligt gods, bärighetsklasser, 
begränsningar vad gäller fordonslängder, vägbredd, väghinder, svängmöjligheter 
och mycket mer. (https://www.nvdb.se/sv/). På trafikverkets webb-sida NVDB 
på webb kan man göra utsökningar och välja vad man vill se på kartan. En 
särskild funktion finns för att visa inskränkningar för transport av farligt gods 
(https://nvdb2012.trafikverket.se/SeTransportnatverket). 

3.6.8 Hamnsystem och sjöfartens IT-system 
Svenska hamnar och sjöfarten har ett antal system som hanterar viss information 
om farligt gods. Stora hamnar kan ha många olika system, där en del är 
skräddarsydda för hamnens behov. Men det finns även standardsystem på 
marknaden. Inom sjöfarten finns även europeiska system som används av svenska 
hamnar. 

Ett exempel på standardsystem för hamnar är Portit som är ett kombinerat 
affärs- och verksamhetssystem för de olika processer som försiggår i en hamn. 
Portit består av olika moduler som kan användas var och en för sig eller i 
kombination beroende på det aktuella behovet. Systemet är ursprungligen 
utvecklat och anpassat till hamnar, men kan även användas i andra 
transportmoment. Systemet har modul för inpassering, med stöd för frågor om 
ansökningar, behörighetskontroller, utfärdande av kort och koder och fakturering. 
En annan modul hanterar föraviseringar, där åkerier kan föranmäla containergods 
och lös gods innan transporten anländer till terminalen, Systemet har även modul 
för planering och uppföljning av underhållsåtgärder för exempelvis fordon och 
maskiner inom hamnen. (https://www.inport.com/produkter-och-
tj%C3%A4nster/). 
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När det gäller sjöfarten, så finns det ett europeiskt rapporteringssystem, 
European Maritime Single Window (EMSW) Systemet används av hamnar 
och sjöfarten. IT-systemet tillhandahålls av EMSA (European Maritime Safety 
Agency), som har till uppdrag att tjäna EU: s maritima intressen för en trygg, 
säker, grön och konkurrenskraftig sjöfartssektor och fungera som en pålitlig 
referenspunkt för den maritima sektorn i Europa och världen. IT-systemet EMSW 
har till syfte att förenkla rapporteringsformaliteterna. I EMSW kan EU:s 
medlemsstater skapa ett nationellt fönster genom vilket rederier kan skicka 
information elektroniskt och göra denna information tillgänglig vid behov för 
relevanta myndigheter. EMSW har till syfte att förenkla och ytterligare 
harmonisera informationsförfarandena bakom de olika rapporteringsskyldigheter 
som ålagts framförallt rederier genom nationell, EU- och internationell 
lagstiftning. (http://www.emsa.europa.eu/emsw2.html). 
Figur 28. Modell över EMSW systemets kontext. 

 
Källa: http://www.emsa.europa.eu/emsw2.html 

Maritime Single Window (MSW) Är det Svenska nationella fönstret och 
fartygsrapporteringssystem som förvaltas av Sjöfartsverket. MSW är en portal för 
inrapportering av myndighetsinformation kopplad till ett fartygsanlöp. Fartyg som 
transporterar last som betraktas som farligt eller förorenande gods ska, oavsett 
storlek, rapportera en så kallad farlig godsanmälan. Uppgifterna är obligatoriska 
och ska lämnas elektroniskt i MSW. Rapporteringen gäller de fartyg som avgår 
från en svensk hamn eller ankarplats eller fartyg som kommer från en hamn 
utanför EU och är på väg till en svensk hamn eller ankarplats. MSW förvaltas 
av Sjöfartsverket, men är ett samarbete mellan Sjöfartsverket och 
Kustbevakningen, Tullverket och Transportstyrelsen. 
(https://www.transportstyrelsen.se/sv/sjofart/Miljo-och-halsa/Gods-last-
avfall/Forpackat-farligt-gods/Fartygsrapportering--MSW/). 
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Farligt gods som ska rapporteras till MSW är: 

 ämnen, material och föremål som täcks av IMDG-koden11, 
 skadliga flytande ämnen som tas upp i kap. 17 i IBC-koden12, 
 kondenserade gaser som tas upp i kap. 19 i IGC-koden13, 
 fasta ämnen som avses i grupp A och B i bilaga 4 till IMSBC- koden14, och 
 gods som vid transport omfattas av vissa villkor enligt punkt 1.1.3 i IBC-

koden eller punkt 1.1.6 i IGC-koden 

Förorenande gods som ska rapporteras till MSW är: 

 olja enligt annex I i MARPOL 73/7815, 
 skadliga flytande ämnen enligt annex II i MARPOL 73/78, samt 
 vattenförorenande ämnen enligt annex III i MARPOL 73/78 

SafeSeaNet är ett annat europeiskt IT-system för sjöfarten.  SafeSeaNet är ett 
övervaknings- och informationssystem för fartyg, med syfte att förbättra, säkerhet 
på sjön, säkerhet i hamn, skydd av marina miljöer, samt förbättra effektivitet för 
sjötransport. Det har inrättats som ett nätverk för datautbyte som länkar samman 
olika maritima myndigheter från hela Europa. Det gör det möjligt för EU:s 
medlemsstater samt Norge och Island att tillhandahålla och ta emot information 
om fartyg, fartygsrörelser och farliga laster. Systemet innehåller bl.a. information 
om farligt gods som transporteras ombord, säkerhetsrelaterade incidenter som 
påverkar fartyg, föroreningsrelaterade incidenter som påverkar fartyg, detaljer om 
avfall som transporteras ombord/ska lossas. (http://www.emsa.europa.eu/ssn-
main.html).  

3.6.9 Sammanfattning IT-system inom 
informationsmiljön transport av farligt gods 

Nedan sammanfattas de mest framträdande IT-systemen inom informationsmiljön 
transport av farligt gods. Fokus är på IT-system som är dedikerade för farligt gods 
information eller i något avseende hanterar information som är relaterat till farligt 
gods eller samhällsstörningar där farligt gods kan ingå. Vidare nämns vissa system 
som används vid transport av farligt gods eller kontroll av transport, och som 
innehåller kompletterande information för aktiviteten som sådan och inte specifikt 
om farligt gods. 

11 IMDG-koden (International Maritime Dangerous Goods Code) är IMO:s internationella regelverk för transport 
av förpackat farligt gods till sjöss. 
12 IBC-koden, den internationella koden för konstruktion och utrustning av fartyg som bär farliga kemikalier i 
bulk, antagen av IMO genomupplösning MEPC.19 (22)  
13 IGC-koden, den internationella koden för konstruktion och utrustning av fartyg som transporterar flytande 
gaser i bulk, antagen av IMO-genomupplösning MSC.5 (48)  
14 IMSBC-koden (International Maritime Solid Bulk Cargoes Code) är en internationell överenskommelse för 
alla fartyg som transporterar fast gods i bulk till sjöss. 
15 MARIPOL 73/78 är den internationella konventionen för förebyggande av förorening från fartyg. Från 1973, 
ändrad genom protokollet från 1978. Den utvecklades av Internationella sjöfartsorganisationen med ett mål att 
minimera förorening av haven och haven, inklusive dumpning, olja och luftföroreningar.  

85

http://www.emsa.europa.eu/ssn-main.html
http://www.emsa.europa.eu/ssn-main.html


Tabell 10. IT-system inom informationsmiljön transport av farligt gods 

IT-system, webb-tjänster och appar för 
farligt gods 

DGOffice 

TRANSEC 

MSB RIB 

Global Dangerous Goods Database 

BAM Dangerous Goods Database 

Farlige Stoffer 

IMDG code on web 

Moduler med stöd för farligt gods 

Söktjänster på internet såsom ADRBook 
och RIB Sök 

Farligt gods appar på Google Play och App 
Store 

IT-system för hantering och transport av 
farligt gods 

Transportadministrativt system 

Transportplaneringsystem 

Trafikplaneringssystem 

Terminalsystem 

Ruttplaneringssystem 

Positionerings och spårningssystem 

Mobila IT-system för förare och 
terminalpersonal 

Fleet managementsystem 

Affärssystem 

Lagerhanteringssystem 

Dokumenthanteringssystem 

Incidenthanteringssystem 

IT-system tillhandahållna av MSB 

RIB och LUPP 

Säkerhetsrådgivarregistret 

Samordnat olycksfalls- och 
tillbudsrapporteringssystem, MSB (SOOT) 

Räddningstjänstens insatser (RI) 

WIS (Webbaserad Informations System) 

IT-system tillhandahållna av 
Transportstyrelsen 

Vägtrafikregistret (VTR) 

Polisens IT-system 

START2 och efterföljaren Status 

Dur2 

Orbit och Obot 

PMF 
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Tachospeed 

SIS (Schengen Information System) 

PRÜM 

Kustbevakningens IT-system 

Pluto 

KIBS (Kustbevakningens Informations och 
BeslutsstödSystem) 

Dur2 

Trafikverkets IT-system 
NVDB Nationell VägDataBas 

NVDB på web - utsökningstjänst 

Hamnsystem och sjöfartens system 

Portit 

European Maritime Single Window 
(EMSW) 

Maritime Single Window (MSW) 

SafeSeaNet 

 

3.7 Interoperabilitet i informationsmiljön 
transport av farligt gods 

Föregående avsnitt om IT-system belyser den komplexitet som finns när det gäller 
mängden IT-system, moduler, webbtjänster och appar. I avsnittet dessförinnan 
belystes den omfattande mängden information som finns i informationsmiljön. En 
stor del av den relevanta informationen är trans-lokal eller gemensam, vilket ställer 
stora krav på IT-systems förmåga att samverka. Det här avsnittet beskriver fem 
arkitekturella designprinciper för förbättrad interoperabilitet och ger praktiska 
exempel på hur dessa kan tillämpas. Vidare belyses hur IT-systemens förbättrade 
interoperabilitet bidrar till en högre interoperabilitet inom hela informationsmiljön 
för transport av farligt gods. Aktuella fem designprinciper introducerades i kap. 
3.4.3 

 
Figur 29. Fem arkitekturella designprinciper för interoperabilitet. 

3.7.1 Konsolideringsprincipen 
Konsolideringsprincipen innebär en strävan att sammanfoga (integrera) flera olika 
IT-system och/eller komponenter till ett enda sammanhängande IT-system. 
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Integration är nyckelbegreppet vid tillämpning av konsolideringsprincipen och 
även om IT-systemet består av funktionellt välavgränsade moduler, så är strävan 
att hantera helheten som ”ett” IT-system. Det kan vara ett ”fysiskt” system som 
programvarumässigt, driftsmässigt och även logiskt finns samlat på ett ställe. Det 
kan även vara ett logiskt sammanhängande system som är fysiskt distribuerat eller 
det omvända, ett fysiskt system som är logiskt distribuerat. Oavsett vilket så är 
grundsynen att inget delsystem har ett eget självständigt syfte utan deras syfte är 
relaterad till hela systemets syfte.  

Konsolideringsprincipen har funnit sin främsta tillämpning hos de stora 
transportörerna. Transportbranschen har genomgått en utveckling där vissa 
aktörer vuxit genom uppköp av bolag och på så vis skapat större koncerner. 
Många av de inköpta bolag hade egna IT-system som följde med in i den nya 
konstellationen. Till en början fortsatte bolagen använda sina gamla IT-system, 
vilket försvårade samverkan inom koncernen. Under det senaste årtiondet har det 
funnits en trend av att konsolidera en stor flora och lokala varianter av IT-system 
till gemensamma IT-system för koncerner. 

Nedan ges tre exempel på tillämpning av konsolideringsprincipen inom 
transportområdet. 

Exempel 1: Koncerngemensamt TA-system  

Ett exempel på konsolidering finner vi hos en större transportör, som växte 
kraftfullt genom uppköp av en mängd mindre bolag. Merparten av dessa bolag 
hade sina egna TA-system som hanterar administrativa delar som fakturering och 
avräkning till kontrakterade åkerier. Koncernens kundinformation fanns utspridd i 
olika IT-system, där aktuell information som fanns kunde variera. Det fanns 
många olika varianter på prissättning och tillval i de olika IT-systemen vilket 
försvårade för koncernen att ta betalt på rätt sätt. Koncernen bestämde sig för att 
konsolidera alla lokala TA-system till ett koncerngemensamt TA-system. Det nya 
TA-systemet togs i drift för något år sedan och är ett centralt IT-system och 
används av alla bolag i koncernen. Systemet är ett mastersystem, vilket innebär att 
här ligger information om alla kunder. I IT-systemet görs även viss ordervalidering 
för att säkerställa att bolagen kan ta rätt betalt och att det är rätt tillval som görs. 
Därefter sker prissättning och fakturering och sen avräkning till åkerier. IT-
systemet används främst av koncernens ekonomer och kundservice. Det nya 
konsoliderade IT-systemet har inneburit kostnadsbesparingar, förbättring och 
effektivisering av operativa processer och en mer enhetlig hantering av 
transportadministrativ information. Konsolideringen har bidragit till bättre 
organisatorisk, teknisk och semantisk interoperabilitet inom koncernen. 

Exempel 2: Lokala vyer i ett konsoliderat produktionssystem för terminal 

Ett annat exempel på konsolidering finner vi hos en stor transportör. 
Transportören i fråga har en mängs terminaler utspridda på olika geografiska 
platser i Sverige. Terminalverksamheten som sådan är likartad på de olika 
platserna. IT-systemet i fråga är ett stort och centralt produktionssystem som 
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hanterar nödvändig informationen för terminaler avseende godshantering, 
sortering och distributionsplanering. Från IT-systemet får man ut 
distributionshandlingar. Ursprungligen hade terminalerna sina egna 
produktionssystem på grund av att IT-systemen är produktionskritiska och att den 
dåvarande infrastrukturen för kommunikation hade begränsad prestanda och var 
inte tillräckligt tillförlitligt. Med internets genombrott förändrades dessa nackdelar 
drastiskt. Under 2000-talet konsoliderade transportören de lokala 
terminalsystemen till en central lösning där all information samlades i en 
gemensam databas. Varje terminal har en egen vy till den information som berör 
just den terminalen. Det finns behov av viss information om andra terminalers 
verksamhet, vilket löses genom inloggning som ger tillgång till deras vy. Med 
konsolideringen har transportören bättre översyn av all terminalverksamhet. Med 
konsolideringen har en högre grad av semantisk och teknisk interoperabilitet 
möjliggjorts. Vidare har det inneburit en kostnadseffektivisering av drift och 
förvaltning av IT-systemet. 

Exempel 3: Konsolidering genom integrering av moduler 

Ett tredje exempel på konsolidering är integrering av moduler till ett befintligt 
IT-system.  Det finns flera leverantörer på marknaden för IT-system som 
förberett sina IT-system med möjlighet att integrera särskilda funktionella 
moduler. Överlag finns det en trend av modulbaserade standardsystem, där man 
som köpare kan välja vilka moduler det egna IT-systemet ska bestå av. Det gäller 
särskilt affärssystem på marknaden, men även andra typer av IT-system. Ett sådant 
exempel är ett transportplaneringsystem på marknaden som via en integrering med 
farlig godsmodul från en annan leverantör kompletterar IT-systemet med farligt 
gods information och funktioner. Integreringen av farligt godsmodulen sker 
genom en särskild integreringsfunktion i transportplaneringsystemet. Med hjälp av 
modulen kan ett företag lägga in sina artiklar som utgör farligt gods i en databas. 
Det innebär att användande företag kan generera godsdeklarationen direkt från sitt 
transportplaneringsystem. Det rationaliserar informationshanteringen kring farligt 
godstransporter och validerar att rätt information om det farliga godset genereras.   

Sammanfattning av konsolideringsprincipen: 

Grundprincip:  

 Sammanfoga flera lokala IT-system eller komponenter till ett integrerat 
IT-system. 

Olika typer av konsolidering: 

 Ett enda centralt IT-system för hela informationsmiljön som skapas 
genom migrering av IT-system som liknar varandra till innehåll och 
struktur. 

 Ett fysiskt och logiskt IT-system, men distribuerade vyer för olika 
verksamheter, där endast den egna informationen finns tillgänglig. 
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 Ett IT-system där man genom att integrera nya komponenter skapar ett 
större IT-system. 

Vanliga argument för konsolidering: 

 Kostnadseffektivitet och rationalitet. 
 Minska heterogenitet och reducera komplexitet genom färre IT-system i 

informationsmiljön. 
 Enklare att genomföra centrala förändringar. 

Kontextuella faktorer som underlättar:  

 Hög grad av homogenitet i aktiviteter, processer, begrepp, teknik och 
informationsanvändning. 

 Stor mängd stabil och gemensam information som är viktig för stora delar 
av informationsmiljön. 

 Litet eller begränsat behov av egen lokal information. 
 Standardiserade behandlingsfunktioner. 
 Förändringar i informationsmiljön är vanligtvis centrala och berör oftast 

hela informationsmiljön.  
 Hög grad av styrning är möjligt i informationsmiljön. 

3.7.2 Enhetlighetsprincipen 
Enhetlighetsprincipen (Unification) innebär strävan att skapa homogenitet, bl.a. 
genom standardisering av IT-system och tjänster. Ambitionen är att likartade 
verksamhetsenheter ska använda samma standardiserade IT-system, som till sin 
inre struktur och design är likadana, men där varje enhet kan ha sin lokala 
information i sitt IT-system som enbart berör den aktuella verksamhetsenheten.  
Samverkan underlättas av att IT-systemen är likadant uppbyggda och har samma 
struktur, design, begrepp, datatyper mm. 

Nedan ges tre exempel på tillämpning av enhetlighetsprincipen inom 
transportområdet. 

Exempel 1: Replikerade lokala IT-system 

Det första exemplet på tillämpning av enhetlighetsprincipen handlar om IT-
system för transportplanering hos en större transportör. Transportören har kontor 
på olika regionala platser i Sverige. Varje kontor har ansvaret för planering av 
transporter inom sin region. En stor del av informationen är således lokal till sin 
karaktär och det finns begränsat behov av att dela den med andra regionala 
kontor. Verksamheten på varje kontor genomförs i stort sett likartat. Till stöd för 
det har varje kontor tillgång till ett transportplaneringsystem. IT-systemen driftas 
på ett ställe och rent tekniskt och logiskt kan det ses som ett IT-system, men 
innehållsmässigt är det olika IT-system, då varje IT-system innehåller unik lokal 
information för just det kontoret. Det sker en replikering till varje kontor som då 
har sin egen lokala uppsättning av IT-systemet. Från varje replikerat IT-system kan 
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man nå andra kontors IT-system genom en inloggning. Tillämpningen av 
enhetlighetsprincipen har inneburit minskade drift och förvaltningskostnader, 
minskad heterogenitet och komplexitet i informationsmiljön. Vidare enklare 
förändring av IT-systemen då det kan göras centralt för alla lokala IT-systemen. 
Enhetlighet har bidragit till bättre semantisk, teknisk och organisatorisk 
interoperabilitet. 

Exempel 2: Fristående standardiserade IT-system 

Det andra exemplet på tillämpning av enhetlighetsprincipen handlar om 
transportplanering hos en stor mängd åkerier kopplade till en större speditör. 
Åkerierna är nära kopplade till speditören och det har funnits behov av mer 
enhetlighet i åkeriernas transportplanering och samverkan med dels speditören, 
dels mellan åkerierna själva. Nätverket av åkerier har byggts upp genom åren och 
det fanns en stor variation av transportplaneringsystem i informationsmiljön. 
Åkeriernas transportplanering kunde variera från åkerier med unika egentillverkade 
IT-system, åkerier med inköpta IT-system, med en stor flora av varianter, till 
åkerier som helt saknar IT-system. Interoperabiliteten mellan åkerierna och 
gentemot speditören upplevdes som väldigt låg och ineffektiv. Genom en 
gemensam åkeriförening bestämde sig samtliga åkerier att välja samma 
standardiserade transportplaneringsystem för att förbättra interoperabiliteten i den 
aktuella informationsmiljön. Alla åkerier har sålunda samma logiska 
standardsystem, men varje åkeri har sitt egna IT-system med enbart det egna 
åkeriets lokala information. Argumenten för att välja enhetlighetsprincipen handlar 
om att minska kostnaderna för samverkan genom en mer homogen miljö av IT-
system. Ett annat argument var att rationalisera vidareutveckling av IT-systemet 
genom att en extern leverantör tar ansvaret för det. Förändringar av IT-systemet 
kan göras av leverantören och införas hos alla åkerier på ett enklare sätt. Genom 
tillämpning av enhetlighetsprincipen uppnår man högre grad av semantisk 
interoperabilitet då begrepp och termer är samma i IT-systemen. Även den 
organisatoriska interoperabiliteten förbättras genom mer enhetliga rutiner, 
processer och informationsflöden hos de olika åkerierna. 

Exempel 3: Rekommenderade TA-system 

Det tredje exemplet på enhetlighetsprincipen finner vi hos en transportörs 
samverkan med sina kunder. Transportören har en stor mängd kunder, där en del 
större kunder har långsiktiga avtal med transportören. Variationen av kundtyper är 
väldigt stor allt ifrån stora kunder som har långsiktiga kontrakt till enskilda 
personer som köper enstaka transporter av gods/paket. För såväl transportören 
som kunderna har det varit angeläget att effektivisera transportbokningar och 
informationsflödet mellan dem. Det har historisk sett skett på många olika sätt, 
där en del varit digitaliserat, andra delar semidigitaliserat och slutligen en del helt 
analogt. Denna heterogenitet i samverkan uppledes som ineffektiv och 
kostnadskrävande. Dessutom uppstår många kvalitetsbrister i informationen. 
Transportören tar initiativet att välja ut ett antal vanligt förekommande TA-system 
på marknaden och säkerställa att utvalda IT-system uppfyller vissa minimikrav på 
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enhetlighet och samverkan för på så sätt öka homogeniteten bland kundernas TA-
system. Transportören väljer ut fem TA-system som uppfyller kraven, certifierar 
dem och rekommenderar sina kunder att välja någon av certifierade IT-systemen. 
Genom certifiering av IT-systemen garanterar transportören och aktuella 
systemleverantörer att samverkan kan ske mellan kundens TA-system och 
transportörens IT-system. Mindre kunder ges möjlighet att via en enhetlig webb-
tjänst göra bokningar direkt i transportörens IT-system. I det här fallet har man 
bibehållit en konkurrenssituation bland systemleverantörerna, och samtidig skapat 
en rationellare boknings- och orderhantering genom den ökade enhetligheten. Den 
här tillämpningen av enhetlighetsprincipen bidrar främst till semantisk och 
organisatorisk interoperabilitet, då samverkan mellan kunderna och transportören 
förbättras väsentligt. 

Sammanfattning av enhetlighetsprincipen: 

Grundprincip: 

 Likartade verksamhetsenheter använder likadana standardiserade IT-
system. 

Olika typer av enhetlighet: 

 Driftsmässigt ett IT-system, men varje enhet har ett eget replikerat IT-
system som hanterar endast den egna informationen. Ingen integrering 
sker i bakgrunden. 

 Varje enhet har ett eget IT-system, men det är samma standardsystem för 
alla. 

 Rekommenderade godkända IT-system, där man kan välja ett som passar 
den egna verksamheten. 

Argument för enhetlighet är likartade som för konsolidering, med skillnaden 
att det finns begränsat behov av att göra information gemensamt. 

 Kostnadseffektivitet och rationalitet. 
 Minska heterogenitet i informationsmiljön. 
 Förenkla förändringar av IT-system, då alla är logiskt likadana. 

Kontextuella faktorer i en informationsmiljö som är gynnsamma för 
tillämpning av enhetlighetsprincipen: 

 Hög grad av homogenitet i informationsmiljön. 
 En stor del av den lokala informationen är stabil och standardiserad. 
 Lokala aktiviteter och rutiner är likartade. 
 Begränsat behov av unik lokal anpassning av IT-system. 
 Begränsat behov av att göra information gemensamt tillgänglig. 
 En central aktör eller en konstellation av aktörer har möjlighet att styra. 
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3.7.3 Delningsprincipen 
Delningsprincipen (Intersection) innebär att man “lyfter ut” delar ur olika IT-
system som behöver vara tillgängliga för andra IT-system eller användare från 
andra verksamhetsdelar. Det kan handla om vissa funktioner, tjänster eller viss 
information. T.ex. en gemensam databas där gemensam information samlas för att 
underlätta åtkomst från många andra IT-system. Det kan också handa om en 
likartad funktion som lyfts ut från de lokala IT-systemen eller anskaffas och görs 
tillgänglig som en gemensam resurs. Det kan också vara en nivåindelad 
delningsstruktur, där information på högsta nivå är tillgänglig för en stor mängd 
aktörer och på lägre nivå mer begränsad mängd aktörer. Det kan också vara det 
omvända, dvs fler aktörer delar på lägre nivå och ju högre upp desto färre aktörer 
delar. 

Nedan ges tre exempel på tillämpning av delningsprincipen. 

Exempel 1: Fristående databas som görs tillgänglig för hela koncernen 

Det första exemplet är hämtat från två stora transportörer, där den ena har 
infört en gemensam databas med information om regelverk och den andra 
transportören är på väg att införa samma databas. Den aktuella databasen är 
TRANSEC , vilken är en kommersiellt tillhandahållen databas med 
regelverksinformation. Databasen innehåller information om UN-nummer, 
klasser, transportbenämning, begränsad mängd, max kvantitet, uppgifter om hur 
det får lastas, hur det ska åtskiljas från annat farligt gods. Databasen innehåller 
regelverken ADR, RID, IMDG och IATA och översatt till tio olika språk.  Det är 
gemensam direktiv och konceptuell information i första hand och nödvändig för 
transportörernas verksamhet som är internationell till sin karaktär. I stället för att 
ha denna omfattande och gemensamma regelinformation i lokala IT-system väljer 
man att ha allt samlat i en central databas där varje enskilt IT-system kan hämta 
den information som behövs i den lokala verksamheten. Båda transportörerna är 
omfattande koncerner med hundratals IT-system som behöver tillgång till 
regelinformation. Att dela den informationen säkerställer att den är garanterat 
uppdaterad och korrekt. Delning innebär stora kostnadsbesparingar och ökad 
kvalitet och tillgänglighet på information. Dessutom är det en extern leverantör 
som garanterar aktualiteten i regelinformationen och Transportörerna behöver inte 
uppdatera sina hundratals lokala IT-system. Genom denna delning av 
regelinformation förbättras den organisatoriska, semantiska och juridiska 
interoperabiliteten. 

Exempel 2: Nivåindelad delningsstruktur 

Det andra exemplet utgörs av MSB’s IT-system för samverkan vid 
samhällsstörningar, WIS. Syftet med WIS är att underlätta samverkan mellan olika 
aktörer vid samhällsstörningar, t.ex. en stor och allvarlig olycka med farligt gods. 
Ambitionen är att aktörer delar på information på olika nivåer och att delningen 
på varje nivå sker på likartat sätt. Geografiskt områdesansvar är en viktig del i 
Sveriges krisberedskap. På lokal nivå är det kommunerna som har områdesansvar 
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och lokal information som berör den aktuella kommunen delas mellan aktörer 
som finns på den nivån. På nästa nivå är det länsstyrelserna som har en 
sammanhållande ansvarsroll. På den nivån delas information mellan de aktörer 
som agerar på länsstyrelsenivå. Den delade informationen ger en samlad regional 
lägesbild. Slutligen på nationell nivå ansvarar regeringen för övergripande 
samordning, prioritering och inriktning. WIS stödjer aktörer på varje nivå med 
gemensam information som är relevant för just den nivån. Aktörerna i sin tur har 
många andra IT-system med lokal eller trans-lokal information för sin egen 
verksamhet. Aktörerna kan dock även använda WIS för den interna samverkan 
hos aktören i fråga. Genom att aktörer på samma nivå delar information på ett 
likartat sätt skapas en samlad lägesbild över den aktuella samhällsstörningen. Syftet 
är att skapa överblick och helhetssyn som ökar samverkansförmågan på just den 
nivån. WIS avser att förbättra både den organisatoriska och den semantiska 
interoperabiliteten. 

Exempel 3: Delning av Farligt godssystem med hjälp av modul 

Ett tredje exempel på tillämpning av delningsprincipen liknar det första 
exemplet men där man delar på ett helt IT-system och inte enbart en databas. En 
av systemleverantörerna på marknaden erbjuder en särskild modul som kan införs 
i lokala IT-system, som ger möjlighet att använda hela eller delar av ett gemensamt 
farligt godssystem. Transportörer behöver då inte införliva den funktionaliteten i 
sina lokala IT-system, utan använder istället ett gemensamt IT-system för 
framställning av alla transporthandlingar som behövs för en farlig godstransport. 
Genom denna form av delning behöver lokala IT-system inte uppdateras när 
regelverk, instruktioner mm ändras, utan det görs enbart på ett ställe. Syftet är att 
effektivisera och kvalitetssäkra processen med att ta fram godsdeklarationer för 
farligt gods. Denna lösning avser att förbättra den organisatoriska 
interoperabiliteten, men även den semantiska och den tekniska. 

Sammanfattning av delningsprincipen: 

Grundprincip: 

 Vissa delar (information/funktioner/tjänster) görs gemensamt tillgänglig 
för berörda IT-system. 

Olika typer av delning: 

 Fristående gemensamma komponenter. 
 Nivåbaserad delningsstruktur.  
 Modul i lokala IT-system ger tillgång gemensamma funktioner och 

information i centralt IT-system. 

Argument för delning: 

 Öka tillgänglighet i informationsmiljön till viss information och 
funktioner. 

 Effektivare hantering av gemensamma delar. 
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 Enklare och mindre kostsamt att ändra gemensamma delar. 
 Enklare hantera lokala förändringsbehov separat från det gemensamma. 

Kontextuella faktorer i en informationsmiljö som är gynnsamma för 
tillämpning av delningsprincipen: 

 Det finns en mängd gemensam stabil information eller vissa funktioner 
som behöver delas i informationsmiljön. 

 Det finns en tydlig separering av gemensamma behov och lokala behov av 
information och funktioner. 

 Det finns lokala behov av snabb och domänspecifik anpassning av IT-
system. 

 Förändring av delade komponenter görs av en särskild aktör. Kan vara en 
utsedd intern aktör eller en extern aktör på en större marknad. 

3.7.4 Accessprincipen 
Accessprincipen innebär att man “öppnar upp” det egna IT-systemet för access 
från andra IT-system. Olika verksamhetsdelar kan ha sina egna IT-system, men 
ges möjlighet att hämta information från och uppdatera andra IT-system via 
direktaccess till det aktuella IT-systemet. Strävan är att möjliggöra snabb åtkomst 
till viss information i andra IT-system när behov uppstår i den egna 
verksamhetsdelen.  

Exempel 1: Tillgång till API:er ger accessmöjlighet 

En transportör specialiserad på farligt godstransporter erbjuder kunder 
möjlighet att ha direktaccess till transportörens IT-system. Med denna möjlighet 
till direktaccess vill företaget nå kostnadsbesparingar.  Kunden kan via sitt eget IT-
system gå in i transportörens transportplaneringsystem och boka transport. 
Därefter också gå in i transportörens TA-system och lägga en komplett order. 
Access möjliggörs genom ett särskilt gränssnitt, en s.k. API, som hanterar 
accessförfrågningar från andra IT-system. API står för Application Programming 
Interface, och är en teknisk specifikation för hur programmen pratar med 
varandra. Många av systemleverantörer på marknaden erbjuder API:er till sina IT-
system så att andra IT-system enkelt kan ges access till leverantörens IT-system. 
Flera av de stora transportörerna på marknaden erbjuder också sina kunder 
möjlighet till direktaccess via API:er. Även myndigheter tillhandahåller API:er för 
access till öppna data. Ett exempel är Transportstyrelsens som erbjuder API:er till 
öppna data om bl.a. trafikpassager och trängselskatt 
(https://tsopendata.portal.azure-api.net/ ). Även MSB tillhandahåller API:er för 
att göra information i deras system tillgänglig för andra system. Ett sådant exempel 
är att MSB har konstruerat webbversionen av Farliga ämnen så att den kan läsas 
maskinell och på så sätt öka tillgängligheten till de data som finns i MSB RIB 
Farliga ämnen. Det möjliggör för andra utvecklare att bygga applikationer som 
hämtar data direkt ur MSB RIB Farliga ämnen (MSB, 2018). Ett annat exempel är 
MSB’s LUPP system, där MSB också tillhandahåller en API för andra IT-system 
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som vill kommunicera med systemet LUPP (https://www.msb.se/sv/verktyg--
tjanster/lupp/ ).Med hjälp av API:er förbättras främst den tekniska 
interoperabiliteten, men även organisatorisk interoperabilitet.   

Exempel 2: Portal för access till många olika IT-system 

Ett annat exempel på tillämpning av accessprincipen är Polisens PMF-system 
(Polisens Muli Fråga), där access till en mängd olika system möjliggörs via en 
särskild portal. PMF finns tillgänglig i mobilen för trafikpoliser ute i fält. PMF 
fungerar som en portal till en mängd olika datasystem inom polisen. Vid tillsyn 
behöver polisen ofta kontrollera många olika saker som dock inte finns samlat i ett 
IT-system utan utspritt i många olika system, såsom; Vägtrafikregistret. Allmänna 
spaningsregistret. Polisens person- och adressfråga. Centrala vapenregistret. 
Efterlysta personer. Efterlysta fordon. Fordonsinnehav. Misstankeregistret. 
Brottsregistret. Spaningsregistret. PMF fungerar som en slags ”single-sign-on” 
funktion, dvs istället för att logga in i varje IT-system för sig och hämta relevant 
information, kan polisen via PMF gå in i de olika IT-systemen och hämta ut den 
information som efterfrågas. PMF bidrar till en förbättrad teknisk interoperabilitet 
och organisatorisk interoperabilitet.  Framförallt underlättar det mycket för polisen 
i fält när de behöver snabb access till olika typer av information. 

Exempel 3: Access till andra IT-system via webb-tjänster 

Ett tredje exempel på tillämpning av accessprincipen finner vi hos en 
leverantör av IT-system för farligt gods. Leverantören i fråga erbjuder en särskild 
webbaserad accesstjänst för att möjliggöra kunders access till deras molnbaserade 
IT-system på internet.  Webb-tjänster är särskilda datorprogram som interagerar 
dynamiskt med andra webb-tjänster. Webb-tjänster bygger på internetprotokollet 
HTTP (Hypertext Transfer Protocol) och det särskilt programspråk XML 
(Extensible Markup Language). I det aktuella fallet erbjuder leverantören en webb-
tjänst såsom ett gränssnitt att användas av transportörers befintliga system. Webb-
tjänsten gör det möjligt att skicka förfrågningar om information från 
transportörens IT-system till farligt godssystemet, som hämtar och skickar tillbaks 
informationen. Denna typ av webb-tjänster förväntas bidra till att eliminera 
dubbelarbete, förbättra informationskvaliteten, minska fel och förbättra 
effektiviteten. Webb-tjänster bidrar främst till bättre teknisk interoperabilitet. 

Sammanfattning av accessprincipen: 

Grundprincip: 

 System (även människor) har möjlighet till direktaccess till andras IT-
system.  

Olika typer av access: 

 Särskilda gränssnitt (API:er) som gör det möjligt för ett IT-system att få 
access till ett annat IT-system. 

 Portal genom vilken man kan hämta och sammanställa information från 
olika IT-system. 
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 Web-gränssnitt där användare kan gå in i ett annan informationsdomäns 
IT-system för att hämta information. 

Argument för tillämpning av accessprincipen: 

 Krav på snabba svarstider avseende viss operativ information. 
 Uppdatering av operativ information hos en annan aktör. 
 När det finns en stor mängd akuta fråga-svar-situationer där svaren finns i 

andras IT-system. 

Kontextuella faktorer i en informationsmiljö som är gynnsamma för 
tillämpning av accessprincipen: 

 När det finns en stor mängd akuta fråga-svar-situationer där svaren finns i 
andras IT-system 

 Informationsmiljön är dynamisk och det uppkommer ofta nya unika 
situationer där man behöver söka lämplig information 

3.7.5 Sammanlänkningsprincipen 
Sammanlänkningsprincipen (Interlinking) innebär att IT-systemens 
interoperabilitet utvecklas genom ömsesidigt utbyte av meddelanden, men utan 
direkt delning/access. Stävan är att bibehålla en hög grad av oberoende mellan IT-
systemen för att möjliggöra mer funktionell verksamhetsanpassning och 
verksamhetsspecifik förändringsbarhet. Däremot ska meddelanden som sänds 
mellan IT-systemen standardiseras. Vanligtvis baseras den information som sänds 
på de formella samverkansformerna i informationsmiljön. Sammanlänkning som 
princip strävar efter att möjliggöra verksamhetsanpassade IT-system samtidigt som 
dessa ska klara kraven på verksamhetsövergripande samverkan. 

Exempel 1: Interorganisatorisk samverkan mellan aktörer via EDI 

Mängden IT-system inom transportbranschen är väldigt stort. Behovet av att 
utbyta information mellan dessa IT-system ökar ständigt. För att säkerställa att 
transportinformationen mellan olika aktörer är korrekt eftersträvar många 
transportaktörer elektroniskt utbyte av transportinformation, så kallad EDI 
(Electronic data interchange). EDI innebär att IT-system utbyter standardiserade 
elektroniska transaktioner med varandra. En sådan EDI standard för 
transportbranschen är Pharos. Den gäller främst Sverige/Norden, men har även 
viss internationell spridning. Merparten av de stora transportörerna och deras 
kunder använder sig av denna standard. Pharos möjliggör att olika IT-system kan 
samverka och att man kan hantera information från olika parter i transportkedjan. 
Pharos delas in i tio olika meddelanden. 1 Bokning, 2 bokningsbekräftelse, 3 
transportinstruktioner, 4 statusförfrågningar, 5 statusrapport, 6 avvikelserapport, 7 
ankomstavvisering, 8 leveransbesked, 9 debiteringsbesked, 10 fakturering. 
Nämnda meddelanden täcker in hela flödet av information i samband med att 
gods skickas med en transport, allt från bokning till ekonomisk uppföljning. Med 
användning av EDI baserat informationsutbyte eftersträvas en effektivisering av 
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aktörernas affärsprocesser, tidsbesparingar och att kvalitetssäkrad information 
överförs på samma sätt till alla led i transportkedjan. EDI samverkan har väsentligt 
förbättrat organisatorisk, semantisk och teknisk interoperabilitet i 
informationsmiljön. 

Exempel 2: Meddelandebaserad intraorganisatorisk samverkan mellan IT-
system 

En mycket stor transportör har en historik av uppköpta transportbolag, vilket 
har resulterat i ett komplext och heterogent IT-systemlandskap. Att ersätta alla IT-
systemen med enhetliga system är varken praktiskt eller ekonomiskt möjligt. I 
stället fokuserade transportören på att få befintliga IT-system att samverka bättre. 
Utgångspunkten var att göra det utan att behöva genomföra större och 
kostnadskrävande förändringar i själva IT-systemen. Transportören väljer att 
förbättra den interna interoperabiliteten genom att definiera olika 
meddelandetyper mellan befintliga IT-system baserat på samverkansformerna i 
transportörens interna informationsmiljö. Denna samverkan gäller främst mellan 
transportörens transportplaneringsystem, TA-system, terminalsystem, 
handdatorsystem för chaufförer samt terminalpersonal, åkeriers 
transportplaneringsystem. Mellan varje IT-system finns definierat vilka 
meddelanden som ska utbytas. På så vis har transportören effektiviserat 
informationsflödet igenom hela organisationen utan att behöva göra större 
ändringar av befintliga IT-system eller byta ut dem. Genom tillämpning av 
sammanlänkningsprincipen har transportören uppnått bättre organisatorisk, 
semantisk och teknisk interoperabilitet. 

Exempel 3: Meddelandeplattform som förmedlar meddelanden till olika IT-
system 

En stor transportör verkar i ett stort nätverk av avsändare och åkerier. 
Informationsutbytet mellan transportören och omgivningen är till stor del i form 
av digitala meddelanden.  För att hantera mängden meddelanden har företaget 
implementerat en meddelandeplattform som kan ”routa”16 information 
(meddelanden) beroende på vilket system de ska till. Plattformen fungerar ungefär 
som en postfunktion som tar emot meddelanden och skickar dem vidare till rätt 
IT-system hos transportörens och dess nätverk av samarbetspartners. Plattformen 
kan öppna meddelanden och läsa vilket IT-system det ska till. Man kan även läsa 
vilken landskod det är, och då skicka det till IT-system inrikes eller till IT-system 
utrikes. Plattformen kan även transformera om EDIFACT-meddelandet till de 
format som gäller för interna IT-system hos transportören. Plattformen 
effektiviserar informationsflöden mellan transportören och dess samarbetsnätverk. 
Meddelandeplattformen har bidragit till en högre teknisk interoperabilitet och 
organisatorisk interoperabilitet. 

16 Routa är en vanlig term inom IT och innebär i det här fallet att information som kommer utifrån skickas vidare 
till rätt mottagare (IT-system). Termen härstammar från begreppet ”Router”, som är en enhet som kan koppla 
samman flera olika IT-artefakter och förmedla datatrafik dem emellan.  
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Sammanfattning av sammanlänkningsprincipen: 

Grundprincip: 

 System samverkar genom ömsesidigt utbyte av definierade meddelanden, 
men utan direkt delning/access. 

Olika typer av sammanlänkning: 

 Standardiserade meddelandeformat typ EDIFACT. 
 Överenskommen informationsmängd för utbyte. Kan vara baserade på 

processflöde i en organisation eller bilateral överenskommelse mellan olika 
aktörer. 

 Meddelandeplattform som förmedlar meddelanden från avsändande IT-
system till mottagande IT-system (en slags postfunktion). 

Argument för sammanlänkningsprincipen: 

 I en heterogen och komplex informationsmiljö är det enklare att utveckla 
det som utbytes mellan IT-systemen än att ändra befintliga IT-systems 
inre struktur och design. 

 I en informationsmiljö med en stor mängd befintliga IT-system är det mer 
effektivt att förbättra informationsutbytet mellan IT-system än att ersätta 
dem med mer enhetliga IT-system. 

 I en dynamisk informationsmiljö möjliggör frikoppling av IT-system 
enklare och snabbare förändring av enskilda IT-system efter 
verksamhetens behov.  

Kontextuella faktorer i en informationsmiljö som är gynnsamma för 
tillämpning av sammanlänkningsprincipen: 

 Informationsmiljön karakteriseras av en hög grad av heterogenitet. 
 Behov av snabba och unika lokala förändringar och anpassningar av IT-

system. 
 Stor mängd lokal information och ytterst lite behov av gemensam 

information. 
 Endast en begränsad mängd information behöver utbytas mellan olika 

informationsdomäner, och för varje trans-lokal information handlar det 
om ett begränsat antal domäner som inbegrips. 

 Utpräglad decentraliserad informationsmiljö med hög grad av 
självbestämmande informationsdomäner. 

3.7.6 Sammanfattning Interoperabilitet 
Nedan ges en sammanfattande översikt över tillämpning av arkitekturella 
designprinciper i informationsmiljön transport av farligt gods. För varje 
designprincip ges exempel på hur principen kan tillämpats i syfte att förbättra 
interoperabilitet i informationsmiljön.  
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Tabell 11. Exempel på tillämpning av arkitekturella designprinciper för interoperabilitet 

Arkitekturell 
designprincip 

Exempel på tillämpning av designprincipen inom 
informationsmiljön transport av farligt gods 

Konsolideringsprincipen Koncerngemensamt TA-system 

 Lokala vyer i ett konsoliderat produktionssystem för 
terminal 

 Konsolidering genom integrering av moduler 

Enhetlighetsprincipen Replikerade lokala IT-system 

 Fristående standardiserade IT-system 

 Rekommenderade TA-system 

Delningsprincipen Fristående databas som görs tillgänglig för hela koncernen 

 Nivåindelad delningsstruktur 

 Delning av Farligt godssystem med hjälp av modul 

Accessprincipen Tillgång till API:er ger accessmöjlighet 

 Portal för access till många olika IT-system 

 Access till andra IT-system via webb-tjänster 

Sammanlänkningsprincipen Interorganisatorisk samverkan mellan aktörer via EDI 

 Meddelandebaserad intraorganisatorisk samverkan mellan 
IT-system 

 Meddelandeplattform som förmedlar meddelanden till olika 
IT-system 

3.8 Digitaliseringsinitiativ inom EU 
Avslutningsvis bör nämnas att inom Europa pågår en del digitaliseringsinitiativ 
med syfte att förbättra interoperabilitet mellan system och hanteringen av 
transportrelaterad information. En väldigt stor mängd IT-system används för 
närvarande i hela Europa för utbyte av information kring godstransporter. 
Inkompatibiliteten hos dessa IT-system leder ofta till att pappersdokument 
används istället för digitala lösningar, vilket innebär låg interoperabilitet och 
kostsamma och tidskrävande processer. Nedan beskrivs kortfattat två europeiska 
digitaliseringsinitiativ som kan påverka hantering av information om farligt 
godstransporter, eFTI och eDG.  
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3.8.1 The electronic freight transport information (eFTI) 
regulation  

Baserat på ett förslag från Europeiska kommissionen godkände 
Europaparlamentet och Europeiska unionens råd den 15 juli 2020 en ny 
förordningen om elektronisk godstransportinformation, The electronic freight 
transport information (eFTI) regulation (EU, 2020). Syftet med den nya 
förordningen är att uppmuntra till en ökad digitaliseringen av godstransporter. 
Detta för att minska administrativa kostnaderna hos alla aktörer, förbättra 
tillsynsmöjligheter för behöriga myndigheter och öka transporters effektivitet och 
hållbarhet. Förordningen ska börja gälla i augusti 2024. Innan dess ska Europeiska 
kommissionen utveckla de tekniska specifikationerna för eFTI-plattformar till 
2022. Därefter har medlemsstaterna 30 månader på sig att inrätta elektroniska 
plattformar för informationsutbyte. Senast i augusti 2024 kommer transportörer 
att kunna skicka elektronisk information i ett harmoniserat format i alla EU-
medlemsstater. eFTI är en enhetlig rättslig ram som kommer att standardisera 
användningen av elektronisk information.  Väsentliga delar i denna rättsliga ram är 
de funktionella kraven som gäller för eFTI-plattformar, som bör användas av 
transportbranschens aktörer för att göra reglerande godstransportinformation 
tillgänglig för behöriga myndigheter i elektronisk form. Ambitionen är att öka 
interoperabilitet väsentligt, inte minst den legala interoperabiliteten. eFTI 
förväntas uppmuntra transportörer att gå över till digitala lösningar. Det förväntas 
också underlätta verkställighetsarbete och minska väntetider under inspektioner.  

3.8.2 eDG - Guidelines for use of 5.4.0.2 
United Nations Economic Commission for Europe (UNECE) arbetar för 
ekonomisk integration i Europa, vilket inkluderar ansvar för utveckling och 
utgivning av regler för transport av farligt gods. Inom UNECE finns det ett 
samarbetsorgan som kallas för Joint, som är ett forum för harmonisering av krav i 
regelverken ADR, RID och ADN. År 2007 initierades en arbetsgrupp (WG) med 
fokus på telematik vid transport av farligt gods. Uppgiften innebar att ta fram 
förslag som förenklar hantering och sänker kostnader för de kommersiella 
aktörerna och adressera samlade behov hos myndigheter som berörs av 
regleringen av transport av farligt gods. Arbetsgruppen har sedan dess i olika 
versioner presenterat förslag till elektronisk godsdeklaration för transport av farligt 
gods istället för nuvarande pappershantering. Det inbegriper ett förslag till en IT-
arkitektur för inlämning av godsdeklarationer elektroniskt till myndigheter istället 
för på papper. I november 2019 framlades förslaget ”Guidelines for use of 
5.4.0.2” vid ett Joint-möte (UNECE, 2019). Inför ett nytt Joint-möte den 15-19 
mars 2021, presenterades ett förslag till användning av datamodell inom ramen för 
eFTI-regleringen (UNECE, 2021). Syftet med detta förslag är att stödja 
utvecklingen av ett harmoniserat system för användning av elektroniskt 
transportdokument under transport av farligt gods, vilket möjliggör en gemensam 
förståelse av 5.4.0.2 och uppfyller villkoren i 5.4.1 av RID/ADR/ADN.  Förslaget 
beskriver bl.a. olika involverade aktörer och vilken funktionalitet som ingår. Vidare 
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specificeras informationsutbyten mellan statliga och kommersiella aktörer. Denna 
”guideline” är tänkta att vara frivillig. En underskrift av Guidelines innebär att 
fördragsstaten kommer använda den överenskomna modell och systemarkitektur 
som Guidelines hänvisar till. Det är framförallt Frankrike, Tyskland och Italien 
som varit drivande. Sverige har tillsvidare valt att inte ansluta till dessa Guidelines. 
Sverige (MSB) menar att transport av farligt gods inte ska vara någon särlösning, 
utan den ska bygga på internationella standarder och system som täcker alla typer 
av frakter och alla transportslag. 

3.9 Avslutning 
Syftet med det här kapitlet är att beskriva transport av farligt gods som en 
informationsmiljö. Med det avses olika kategorier av information, olika typer av 
IT-system/IT-artefakter och tillämpning av arkitekturella designprinciper för att 
förbättra informationsmiljöns interoperabilitet. En svårighet vid beskrivning av 
informationsmiljön är att transport av farligt gods är en integrerade del av 
transport av gods i allmänhet, och då en liten del av det totala transportflödet. Så 
är det också när det gäller informationen och de IT-system som finns i miljön. Det 
finns visserligen aspekter som är helt relaterade till farligt gods, t.ex. 
godsdeklarationen som operativ trans-lokal information, samt regelverken ADR-S 
och RID-S som direktiv gemensam information. Men även IT-system såsom 
DGOffice, TRANSEC och RIB. Den stora mängden information och IT-system 
berör dock transport av gods och tillsyn i allmänhet. Kapitlet innehåller inte någon 
problematisering. En beskrivning av upplevda problem och brister i 
informationsmiljön ges i kap. 7 samt förslag till åtgärder presenteras i kap. 8. 

När det gäller information så är en stor del trans-lokal till sin karaktär, dvs den 
är en del av informationsflödet i informationsmiljön. En mycket central del är 
dock gemensam direktiv information i form av regelverken. Mängden trans-lokal 
och gemensam information ställer krav på interoperabilitet och då inte minst IT-
systemens interoperabilitet. Den operativa trans-lokala informationen är 
tidskänslig och behöver vara tillgänglig när och där den behövs för beslutsfattande 
och handlande. Direktiv information som är trans-lokal är i regel inte lika 
tidskänslig till sitt innehåll som operativ information, då den inte förändras lika 
snabbt. Men den behöver finns tillgänglig när den behövs. Mängden trans-lokal 
information ställer krav på informationsflödet i informationsmiljön för transport 
av farligt gods. När det gäller den gemensamma informationen finns det två 
utmaningar, dels att den ska tolkas av många aktörer och behöver därför anpassas 
till en stor mängd människors referensramar, dels att den behöver vara tillgänglig 
när den behövs. Ett sätt att minska tolkningssvårigheter är att tillföra konceptuell 
information som beskriver de företeelser som berörs. Ett annat sätt är att 
omvandla relevanta delar av den gemensamma direktiva informationen till 
anpassad lokal direktiv information, vilket till stor del görs av säkerhetsrådgivare 
idag i form av arbetsbeskrivningar och instruktioner. Behovet av tillgänglig 
gemensam direktiv information ställer krav på informationsdelning.  
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En stor del av informationen i informationsmiljön hanteras av IT-system, där 
endast ett fåtal är dedikerade för hantering av farlig godsinformation. I övrigt är 
farligt godsinformation endast en liten del av den information som hanteras av IT-
systemen. Informationsmiljön för transport av farligt gods utgörs av omfattande 
mängd av olika typer av IT-system och IT-artefakter, vilket skapar en stor 
komplexitet och heterogenitet. En del IT-system finns på marknaden, medan en 
annan del är utvecklade internt hos transportaktörer.  Det finns ett omfattande 
historiskt arv av IT-system som vuxit fram under flera årtionden och som 
påverkats av sammanslagningar och uppköp i transportbranschen.  Detta arv 
skapar särskilda utmaningar när det gäller att förändra och anpassa IT-systemen till 
nya krav och behov. Ett faktum som bidragit till en ökning av enklare och 
snabbare lösningar i form av avgränsade IT-baserade moduler och tjänster. Denna 
utveckling ökar komplexiteten än mer när det gäller informationsmiljön transport 
av farligt gods. 

Historiskt sett är de flesta IT-system avgränsade för att utföra visa 
informationsbehandlade funktioner. Först på senare år har fokus lagts på deras 
förmåga att samverka, dvs interoperabilitet. Då en mycket stor del av den 
relevanta informationen vid transport av farligt gods är av typen trans-lokal eller 
gemensam, behöver IT-systemen samverka för att göra informationen tillgänglig 
där den behövs och när den behövs.  En högre grad av interoperabilitet kommer 
inte av sig själv utan det är något som måste formas. I den meningen är det en 
arkitekturell fråga som kräver en medveten design. I den här designen är det 
viktigt att det finns vägledning i form av arkitekturella principer. Det finns inget 
enkelt ensidigt recept för att förbättra interoperabilitet. Ju mer komplex och 
dynamisk en informationsmiljö är, desto viktigare är det att skapa samstämmighet 
mellan valda designprinciper å ena sidan och kontextuella faktorer i 
informationsmiljön å andra sida. Det finns ett spektrum av designprinciper från 
hårda monistiska sådana, till mjuka pluralistiska principer. I avsnittet om 
interoperabilitet i informationsmiljön transport av farligt gods ges 15 exempel på 
tillämpning av 5 grundläggande arkitekturell designprinciper, där samtliga i något 
avseende bidragit till förbättrad interoperabilitet. Ett annat bidrag till ökad 
interoperabilitet på en makronivå är pågående digitaliseringsinitiativ inom EU. Där 
särskilt två initiativ (eFTI och eDG) syftar till att skapa ramverk för digitalisering 
av information inom transportområdet. 

Vidare läsning:  

• Pessi, K (2021). Informationssystem interoperabilitet, Kontextuella 
faktorer och arkitekturella designprinciper. Institutionen för tillämpad IT, 
Göteborgs universitet. 

• Saarikko, T., Nuldén, U., Meiling, P. & Pessi, K. (2020). Framing Crisis 
Information Systems: The case of WIS. I Proceedings of the 53rd Hawaii 
International Conference on System Sciences, HICSS 2020, IEEE 
Computer Society, 2020, s. 2167-2176 
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4 Regelverken rörande 
transport av farligt gods 

4.1 En komplex väv av bestämmelser  
Syftet med kapitlet är att söka presentera en kartläggning över regelverket rörande 
transport av farligt gods. Det kan inledningsvis konstateras att detta inte låter sig 
göras med enkelhet och att det också handlar om regelverk i pluralis. Hela 
området för transport av farligt gods är oerhört komplext och det sammanhänger 
med väldigt många andra områden. Det är också denna komplexa väv av 
bestämmelser på olika nivåer som gör området mycket spännande att studera. Det 
handlar inte om ett regelverk, utan om många och med olika ursprung och som 
tillkommit på olika nivåer. Det handlar också om flera olika transportslag. 

Transportområdet styrs i hög utsträckning av marknaden med utbud och 
efterfrågan samt behov av effektiva godsflöden och lönsamhet. Aktörerna i 
transportkedjan är dock inte helt fria att göra som de vill, utan både transporter 
och farligt gods är ett område som är hårt reglerat. Inom den kommersiella 
transportkedjan återfinns transporträtten, vilken inte är ett rättsområde som enbart 
präglas av partsförhållanden, exempelvis mellan köpare och säljare, mellan 
leverantör och mottagare, eller liknande. Istället styrs de kommersiella aktörernas 
operativa verksamhet i varierande grad av direktiv från offentliga aktörer. 
Regleringen skapar skyldigheter för de kommersiella aktörerna och det ansvar som 
dessa aktörer tillskrivs kontrolleras i sin tur av de offentliga aktörerna genom 
tillsyn. Genom att göra en skillnad mellan, å ena sidan handlingsregler, och andra 
sidan genomdrivanderegler kan följande konstateras. Transporträtten utgör 
handlingsregler som reglerar relationen mellan de kommersiella aktörerna i 
transportkedjan. Sådana regler kan exempelvis röra avtal och köp, leveransvillkor, 
ansvarsfrågor, m.m. Dessa regler omfattas inte av denna rapport. 
Genomdrivanderegler i regelverken av transport av farligt gods utgörs av 
bestämmelser som rör förhållandet mellan det allmänna och de kommersiella 
aktörerna. (Westerlund, 2003). Det är också sådana bestämmelser som omfattas av 
den här studien och som behandlas ytterligare i kapitlet. 

Kapitlet är strukturerat enligt följande. För att kunna systematisera regelverken 
tas utgångspunkt i offentliga aktörsroller i transportkedjan, d.v.s. det allmänna. 
Sådana aktörsroller är hänförliga till reglering, policygivning, styrning och tillsyn, 
vilka presenteras i avsnitt 4.2. Det är visserligen inte helt korrekt att benämna 
aktörerna för ’offentliga’, eftersom det även ingår internationella organisationer i 
den här gruppen. Benämningen underlättar dock i sammanhanget, för att göra en 
distinktion gentemot de kommersiella aktörsrollerna. De kommersiella 
aktörsrollerna återfinns i rapportens kap. 2. 

När de viktigaste offentliga aktörsrollerna inom området för transport av 
farligt gods har fastslagits, presenteras de huvudsakliga regelverken med direkt 
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relevans för transport av farligt gods på väg, järnväg, sjöss, flyg och inre 
vattenvägar. Syftet med avsnitt 4.3 att ge en kondenserad översikt av de, 
ursprungligen internationella, viktigaste regelverken inom området. 

I efterföljande avsnitt 4.4 behandlas karaktärsdragen, av de komplexa och 
omfattande regelverken rörande transport av farligt gods på väg och järnväg, 
närmare. Avsikten är att undersöka vad det är som gör att bestämmelserna många 
gånger upplevs som svårgenomträngliga av dem som har att tolka och tillämpa 
reglerna. Avsnitt 4.5 har ett särskilt fokus på svårigheter i samband med 
regelverken rörande transport av farligt gods till sjöss.  

Området för transport av farligt gods har en nära relation till trafikregelverket i 
övrigt med vilket avses trafikbestämmelser, kör- och vilotider, tillstånd, cabotage, 
m.m. Området är mycket komplext och har kopplingar till väldigt många andra 
olika områden. Förutom till transporträtten finns kopplingar till regelverken som 
rör avfall samt kemikaliehantering. Det finns kopplingar till krishantering och 
beredskap, eftersom en olycka med farligt gods kan få förödande konsekvenser. 
Det finns kopplingar till arbetsrätt och arbetsmiljö, eftersom det farliga godset har 
just farliga egenskaper. I anslutning härtill finns reglering rörande försäkringar, 
risk, finansiering, ersättningar och skadestånd. Även om just transport av farligt 
gods kan ses som ett smalt och specifikt ämne, så breder det ut sig och förgrenas 
in i flera andra områden och utgör en komplex väv av bestämmelser. Det 
förefaller emellanåt inte finnas varken början eller slut på regelverken och dess 
bestämmelser. Två närliggande regelverk får utgöra exempel på detta i avsnitt 4.6. 

4.2 Aktörer i transportkedjan – aktörsroller 
relaterade till reglering, policy, styrning 
och tillsyn 

4.2.1 Inledning 
I detta avsnitt presenteras de myndigheter som reglerar och utövar tillsyn transport 
av farligt gods samt organisationer som på olika sätt är involverade i reglering, 
policy och styrning av transport av farligt gods. Sådana aktörer återfinns på flera 
olika nivåer i samhället. Nedan presenteras fem sådana nivåer kortfattat. Det 
handlar om internationell nivå, EU-nivå, nationell central nivå, regional nivå och 
lokal nivå. Avsnittet bygger huvudsakligen på kap. 2 i Delrapport för Transparent 
Informationshantering och Samverkan för ökad Säkerhet vid transport av farligt gods (TISS) - 
Juridiska utgångspunkter och regelöversikt (Sallander, 2018, s. 9-32). 

I förevarande avsnitt ligger fokus således på de mer offentliga aktörerna, även 
om det inte är en helt korrekt benämning, med hänsyn till att det också omfattar 
internationella organisationer. De kommersiella aktörerna i transportkedjan 
behandlas i kap. 2. 
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4.2.2 Aktörer på internationell nivå 
När det gäller de aktörer som är hänförliga till reglering av området för transport 
av farligt gods, bör den internationella nivån inledningsvis nämnas. Hit räknas 
floran av internationella organisationer, såsom exempelvis Förenta Nationerna 
(FN), Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD), 
International Maritime Organization (IMO), Intergovernmental Organisation for 
International Carriage by Rail (OTIF), International Air Transport Association 
(IATA), International Civil Aviation Organization (ICAO), m.fl. Sådana 
internationella organisationer spelar en mycket viktig roll när det gäller 
harmonisering av bestämmelser relaterade till transporter av farligt gods. Med 
hänsyn till att transporter sker över landsgränser är det av avgörande betydelse, 
både för effektivitet och säkerhet, att nationella regelverk inte står i konflikt med 
varandra rörande exempelvis förpackningar, emballage, lastsäkring, märkning, 
etikettering, skyltning av fordon, kör- och vilotider, m.m. Ett harmoniserat och 
gemensamt regelverk underlättar både för avsändare, transportörer och chaufförer 
samt vid tillsyn. Sverige deltar i flera internationella samarbeten, vilket kan 
innebära att Sverige åtar sig att ansluta sig till och underteckna internationella avtal 
och konventioner avseende transport av farligt gods.  

4.2.3 Aktörer på EU-nivå 
Förutom aktörer på den internationella nivån, vilka behandlas ovan, behöver 
aktörer på EU-nivå nämnas. Relationen mellan EU och Sverige tar form både på 
överstatlig- och mellanstatlig nivå, beroende av vilka områden det handlar om. 
EU:s rättsakter består av EU-fördragen, förordningar och direktiv. Bestämmelser 
om transport av farligt gods ges företrädesvis i form av direktiv, men även i 
förordningsform. Direktiven ska införlivas med nationell rätt så att direktivens mål 
och syfte uppfylls. Förordningar är bindande i sin helhet. Därutöver spelar 
allmänna rättsprinciper och EU-domstolens praxis stor roll. Syftet med EU-
samarbetet rörande transporter är huvudsakligen att eliminera hinder för de fria 
rörligheterna på den inre marknaden, skapa förutsättningar för sund konkurrens 
samt harmonisera de nationella bestämmelserna mellan medlemsstaterna. 

4.2.4 Aktörer på nationell central nivå 
De internationella aktörerna och aktörer på EU-nivå nämns i avsnitten ovan. Det 
finns dock även aktörer på nationell central nivå, vilka behandlas i det följande. 

4.2.4.1 Riksdag och regering 
Det svenska statsskicket bygger på folksuveräniteten. Genom fria och allmänna 
val, med lika rösträtt, väljer medborgarna representanter till riksdagen. Statsskicket 
är grundat på en funktionsfördelning av makten, vilken innebär att all makt utgår 
från folket och att makten är odelbar. De olika maktbärarna utgör folkets 
funktionärer och äger inte någon egen del av makten. Demokratin är indirekt och 
utövas av folkets företrädare, dvs. riksdagen. Den huvudsakliga makten ska därför 
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ligga hos riksdagen. Det är också därför som den huvudsakliga 
normgivningsmakten åvilar riksdagen. 

Medan riksdagen är folkets främsta företrädare, är det regeringen som styr 
landet. Regeringen är dock ansvarig inför riksdagen i enlighet med 
parlamentarismens grundtanke. Regeringen måste därför ha riksdagens stöd för att 
kunna genomföra sin politik. Till sin hjälp i arbetet har regeringen ett 
regeringskansli med tio underliggande departement, ett stort antal 
förvaltningsmyndigheter, några affärsverk samt ett antal statliga hel- eller delägda 
bolag. Departementens verksamheter omfattar huvudsakligen 
lagstiftningsprocessen, budgetprocessen, regeringsärenden, internationell 
samverkan, extern kommunikation, särskilda projekt och program samt internt 
stöd och utveckling. I ledningen för varje departement finns ett eller flera statsråd, 
d.v.s. ministrar. 

Under regeringen lyder de statliga förvaltningsmyndigheterna och det är 
regeringen som lämnar uppdragen till myndigheterna. Även om myndigheterna 
lyder under regeringen är de samtidigt självständiga gentemot regeringen på så sätt 
att ingen myndighet, riksdagen eller en kommuns beslutande organ får bestämma 
hur en förvaltningsmyndighet ska besluta i ett särskilt fall som rör 
myndighetsutövning mot en enskild. Vid sådana ärenden gäller inte lydnadsplikten, 
eftersom det inte råder ministerstyre i Sverige. I myndigheternas övriga 
verksamhet gäller dock lydnadsplikt och det är regeringen som är ytterst ansvarig 
för myndigheternas ageranden. Den direkta styrningen av de statliga 
förvaltningsmyndigheterna görs genom myndighetsinstruktionen och 
regleringsbrevet. Instruktionen är till för att styra myndigheten mer långsiktigt, 
medan regleringsbrevet är fokuserat till styrningen under ett visst år. Gränsen 
mellan dessa dokument kan dock vara flytande. Avseende transportpolitiken har 
regleringsbreven fungerat som ett medel för att kommunicera politikens inriktning 
till myndigheterna, men även till övriga aktörer inom transportområdet. Det kan 
även konstateras att på den centrala nivån sker normgivningen av riksdagen som 
stiftar lagar, av regeringen som meddelar förordningar samt av 
förvaltningsmyndigheter som meddelar myndighetsföreskrifter och allmänna råd. 

Grundlagarna återfinns högst upp i föreskriftshierarkin och är bindande för 
alla och envar. Dessa kan endast ändras genom två likalydande riksdagsbeslut och 
genom att det varit ett val mellan besluten. Lagar är också bindande och stiftas, 
som nämnts, av riksdagen. En lag kan endast ändras genom annan lag, vilket 
innebär att andra föreskrifter inte får strida mot lagar. Förordningar meddelas av 
regeringen. Regeringen har viss egen begränsad förordningsmakt, men ges också 
omfattande bemyndiganden av riksdagen. Det innebär att riksdagen avhänder sig 
normgivningsmakt till regeringen. Regeringens förordningar är också bindande. 
Förvaltningsmyndigheter har ingen egen normgivningsmakt, men kan få sådan 
makt genom bemyndigande av riksdag och regering. Förvaltningsmyndigheterna 
kan meddela bindande föreskrifter, då med stöd av sådana bemyndiganden. 
Förvaltningsmyndigheterna kan också meddela allmänna råd, vilka inte är 
bindande. De allmänna råden blir dock i princip bindande för handläggarna inom 
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myndigheterna och syftar ofta till att skapa enhetlighet inom myndigheterna. De 
allmänna råden är emellertid inte bindande för allmänheten eller domstolarna. 

Förvaltningsmyndigheterna har vanligen följande uppgifter enligt förarbetena: 
myndighetsutövning gentemot enskild, kontroll och tillsyn, information och 
rådgivning, tjänste- och varuproduktion, kunskapsproduktion, policyutformning 
samt planering, styrning och samordning. I det följande presenteras de statliga 
förvaltningsmyndigheter som har direkt relevans för området för transport av 
farligt gods på väg och järnväg. För att skapa någon form av översikt sorteras 
myndigheterna in under olika rubriker. Syftet härför är endast att söka skapa 
förståelse och det bör beaktas att det i vissa fall kan bli snävt och kategoriskt. 

4.2.4.2 Förvaltningsmyndigheter med ansvar för krisberedskap 
inom transportområdet 

Med hänsyn till att olyckor vid transport av farligt gods kan få förödande 
konsekvenser och leda till en kris är det av stor vikt att det finns en god 
krisberedskap. Det handlar om beredskapsarbete, arbete under pågående olycka 
eller kris samt efterarbete efter en olycka eller kris. Flera myndigheter ansvarar 
därför på olika sätt för krisberedskap för att kunna hantera sådana olyckor. Detta 
uttrycks väl i exempelvis MSB:s rapport från 2021 Kraftsamling – för stärkt civil 
beredskap: baserad på MSB:s nationella risk- och förmågebedömning 2021, (MSB, 2021c): 

”Sverige behöver även ha beredskap för att kunna hantera olyckor med 
allvarliga konsekvenser […] Utöver detta finns det risker kopplade till olyckor 
med farliga ämnen, det vill säga strålning, smitta och gift. Sådana kan 
inträffa i både mindre och större skala, exempelvis om det sker en olycka 
när farligt gods transporteras, eller om det sker en allvarlig händelse vid ett 
kärnkraftverk.” 
 

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) samt Länsstyrelserna har särskild 
betydelse för krisberedskap. Det bör dock noteras att dessa myndigheter har ett 
mycket brett verksamhetsområde, vilket inte endast är hänförligt till krisberedskap. 
MSB är en statlig förvaltningsmyndighet, vilket även Länsstyrelserna är. 
Länsstyrelserna har emellertid en starkt regional anknytning och behandlas därför 
nedan i samband med den regionala nivån. 

MSB lyder under justitiedepartementet och verksamheten regleras genom 
förordning (2008:1002) med instruktion för Myndigheten för samhällsskydd och 
beredskap. MSB:s ansvarsområden och verksamheter är omfattande och är av 
särskild betydelse för projektet. MSB ansvarar för frågor om skydd mot olyckor, 
krisberedskap och civilt försvar, i den utsträckning ingen annan myndighet har det 
ansvaret. I detta inbegrips åtgärder före, under och efter en olycka eller kris. Det 
anges vidare i 1 § instruktionen att myndigheten ska:  

”1. utveckla och stödja samhällets beredskap mot olyckor och kriser och 
vara pådrivande i arbetet med förebyggande och sårbarhetsreducerande 
åtgärder,  
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2. arbeta med samordning mellan berörda aktörer i samhället för att 
förebygga och hantera olyckor och kriser,  

3. bidra till att minska konsekvenser av olyckor och kriser,  

4. följa upp och utvärdera samhällets krisberedskapsarbete, och  

5. se till att utbildning och övningar kommer till stånd inom myndighetens 
ansvarsområde.”  
 

I instruktionen rubriceras de huvudsakliga områdena utifrån förebyggande och 
förberedande arbete, samordning och stöd vid olyckor och kriser, uppföljning, 
utvärdering och lärande samt informationssäkerhet. I det följande behandlas de, 
för farlig gods området, viktigaste paragraferna utifrån dessa rubriker.  

När det gäller förebyggande och förberedande arbete stadgas i 2 § att MSB ska 
identifiera och analysera sårbarheter, hot och risker i samhället som kan anses vara 
särskilt allvarliga. Detta ska ske i samverkan med myndigheter, kommuner, 
regioner, organisationer och företag. Därtill ska MSB, i enlighet med de 
bestämmelser som gäller för området skydd mot olyckor, samordna och utveckla 
verksamheten inom räddningstjänsten och vad gäller olycks- och 
skadeförebyggande åtgärder i enlighet med 3 §. En av myndighetens uppgifter 
återfinns i 4 §: 

”Myndigheten ska utveckla och stärka samhällets förmåga att förebygga 
och hantera oönskade händelser där farliga ämnen ingår. Myndigheten 
har, i enlighet med de föreskrifter som gäller för varje område, ansvar för 
uppgifter inom områdena brandfarliga och explosiva varor, transporter på 
land av farligt gods, åtgärder för att förebygga och begränsa följderna av 
allvarliga kemikalieolyckor samt sanering efter utsläpp av radioaktiva 
ämnen från en kärnteknisk anläggning.”  
 

Vidare anges i 5 § att myndigheten ska se till att utbildning inom 
krisberedskapsområdet tillhandahålls och att övningar genomförs. Vid samordning 
och stöd vid olyckor och kriser stadgas i 7 § förordningen att MSB ska bistå med 
stödresurser i samband med allvarliga olyckor och kriser samt stödja 
samordningen av berörda myndigheters åtgärder vid en kris. Detta inkluderar 
samordning av krishanteringsåtgärderna, samordning av information till allmänhet 
och media, ett effektivt användande av samhällets samlade resurser och 
internationella förstärkningsresurser samt samordning av stöd till centrala, 
regionala och lokala organ rörande information och lägesbilder.  

Gällande uppföljning, utvärdering och lärande ska MSB följa upp och utvärdera 
krisberedskapen på en övergripande samhällsnivå och bedöma om vidtagna 
åtgärder fått önskad effekt, enligt 10 §. Likaså ska myndigheten tillse att 
erfarenheter tas till vara från inträffade olyckor och kriser, enligt 11 §. Slutligen, 
när det handlar om informationssäkerhet, stadgas i 11 § att myndigheten ska stödja 
och samordna arbetet med samhällets informationssäkerhet samt analyseras och 
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bedöma omvärldsutvecklingen inom området. Ansvaret omfattar även en nationell 
funktion med uppgift att stödja samhället i arbetet med att förebygga och hantera 
IT-incidenter. Det som avslutningsvis bör nämnas rörande myndighetens 
verksamheter är att myndigheten, enligt 12 §, ska beställa, kvalitetssäkra och 
förmedla forskning och utvecklingsarbete för skydd mot olyckor, krisberedskap 
och civilt försvar.  

4.2.4.3 Förvaltningsmyndigheter med övergripande ansvar för 
transporter på väg och järnväg  

Transportstyrelsen lyder under näringsdepartementet och myndighetens uppgifter 
och ansvarsområden regleras genom förordning (2008:1300) med instruktion för 
Transportstyrelsen. Myndighetens huvudsakliga uppgifter är, enligt 1 § i 
instruktionen, att ansvara för regelgivning, tillståndsprövning och tillsyn inom 
transportområdet. Tillsynen utövas bland annat över järnvägssystemen och 
vägtransportsystemet enligt 2 §. Transportstyrelsen ansvarar särskilt, enligt 3 §, för 
frågor som rör:  

”1. krav på infrastruktur, fordon, fartyg och luftfartyg,  

2. kompetenskrav och behörigheter,  

3. krav på infrastrukturförvaltare, trafikorganisatörer och trafikföretag,  

4. trafikregler, nyttjande av infrastruktur, anläggningar och service,  

5. villkor för marknadstillträde och konkurrensvillkor, och  

6. villkor för resenärer och de som köper godstransporttjänster.”  
 

Därtill anges i 4 § instruktionen att Transportstyrelsen ska fullgöra uppgifter, inom 
sitt område, enligt EU-rättsakter och andra internationella överenskommelser. 
Vidare anges i 12 § att Transportstyrelsen ska samråda med Konkurrensverket i 
konkurrensfrågor och anmäla missförhållanden till verket. Grunden för detta 
ligger i att Transportstyrelsen ska övervaka att marknaderna för järnvägstjänster 
och järnvägstransporter fungerar väl ur ett konkurrensperspektiv enligt 8 §. Det 
kan slutligen nämnas att det specifikt anges i 12 a § i instruktionen att 
myndigheten också får samverka med andra aktörer och vidta åtgärder i syfte att 
nå det transportpolitiska hänsynsmålet om säkerhet.  

Trafikverket lyder under näringsdepartementet och myndighetens uppgifter 
regleras genom förordning (2010:185) med instruktion för Trafikverket. I 
instruktionen anges att Trafikverket ska ha ett trafikövergripande perspektiv, vilket 
inbegriper vägtrafik, järnvägstrafik, sjöfart och luftfart. Myndigheten ansvarar för 
den långsiktiga planeringen av infrastrukturen för dessa transportslag samt för 
byggande och drift av statliga vägar och järnvägar. Det anges vidare, i 1 och 3 §§, 
att Trafikverket ska verka för att de transportpolitiska målen uppnås samt att 
verket ska samverka med andra aktörer för att nå målen. Vidare uppräknas 
Trafikverkets olika uppgifter i 2 §:  
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”1. svara för frågor om väganordningars tekniska utförande,  

2. inhämta och sammanställa uppgifter från samtliga infrastrukturförvaltare 
och tjänsteleverantörer för att beskriva det samlade svenska järnvägsnätet,  

3. inhämta och sprida kunskap och information om tillgänglighet, 
framkomlighet, miljö, hälsa och säkerhet inom sitt ansvarsområde,  

4. utveckla, förvalta och tillämpa metoder och modeller för 
samhällsekonomiska analyser inom transportområdet, inklusive 
efterkalkylering och successiv kalkylering,  

5. ta fram och tillhandahålla aktuella trafikprognoser,  

6. genomföra djupstudier av samtliga vägtrafikolyckor som har medfört att 
någon har avlidit,  

7. svara för forskning och innovation som motiveras av myndighetens 
uppgifter,  

8. följa, dokumentera och på regeringens uppdrag finansiera forskning och 
innovation inom transportområdet,  

9. vara infrastrukturförvaltare för det järnvägsnät som tillhör staten, om inte 
något annat beslutats,  

10. i sin roll som beställare särskilt verka för att produktivitet, innovation och 
effektivitet på marknaderna för investeringar, drift och underhåll ökar,  

11. ha väl fungerande rutiner, arbetssätt och samverkansformer som 
tillvaratar och möjliggör nationellt, regionalt och lokalt inflytande,  

12. verka för kollektivtrafikens utveckling, till exempel genom att ge de 
regionala kollektivtrafikmyndigheterna råd och stöd i fråga om 
utformningen av de trafikförsörjningsprogram som avses i 2 kap. 8 § lagen 
(2010:1065) om kollektivtrafik,  

13. medverka i genomförandet av det regionala tillväxtarbetet,  

14. genom ett särskilt beslutsorgan inom Trafikverket pröva frågor om statligt 
bidrag till svensk sjöfart, och  

15. genom överenskommelser med flygplatshållare säkerställa att det finns 
ett nationellt nät av flygplatser som upprätthåller en grundläggande 
beredskap för att samhällsviktiga transporter ska kunna utföras.”  
 

Vidare anges 3 a § att Trafikverket ska  

”med utgångspunkt i ett trafikslagsövergripande perspektiv samverka med 
andra aktörer och därvid vidta åtgärder i syfte att utveckla och samordna 
krisberedskap och planering för höjd beredskap inom transportområdet. I 
detta ingår att bedriva omvärldsbevakning och analys samt att stödja 
andra myndigheter med expertkompetens inom området.”  
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4.2.4.4 Förvaltningsmyndighet med ansvar för statistik och 
forskning inom transportområdet 

Trafikanalys lyder under näringsdepartementet och myndighetens uppdrag regleras 
genom förordning (2010:186) med instruktion för Trafikanalys. Myndighetens 
huvudsakliga uppgift är att, med utgångspunkt i de transportpolitiska målen, 
utvärdera och analysera samt redovisa effekter av föreslagna och genomförda 
åtgärder inom transportområdet. Myndigheten ansvarar också för att samla in, 
sammanställa och sprida statistik på transportområdet. Därtill ska myndigheten 
också bistå regeringen med underlag och rekommendationer inom sitt 
ansvarsområde enligt 1 § i instruktionen. Trafikanalys ska vidare sprida kunskap, 
erfarenheter och resultat från sina verksamheter till andra myndigheter och 
intressenter. Myndigheten ska också samverka med andra myndigheter som har 
ansvar för utvärderingar och analyser enligt 9 §. Trafikanalys har därtill möjligheter 
att utföra uppdrag mot avgift åt planeringsansvariga myndigheter och organ.  

4.2.4.5 Förvaltningsmyndigheter med ansvar för kontroll och 
tillsyn inom transportområdet 

I avsnittet nämns Polismyndigheten och Kustbevakningen särskilt vad gäller 
kontroller och tillsyn. Det bör noteras att även andra myndigheter har 
tillsynsansvar, såsom MSB och Transportstyrelsen.  

Polismyndigheten utgör en viktig myndighet för när det gäller kontroll och tillsyn 
av transport av farligt gods. Polismyndigheten lyder under justitiedepartementet 
och verksamheten regleras genom förordning (2014:1102) med instruktion för 
Polismyndigheten. Till skillnad mot många andra myndighetsinstruktioner anges 
inte Polismyndighetens huvudsakliga arbetsuppgifter och ansvar i själva 
instruktionen. Istället hänvisas till polislagen, polisförordningen och ”andra 
författningar” i 1 § i instruktionen. När det gäller samverkan med andra 
myndigheter och organ görs en särskild hänvisning, i instruktionens 22 §, till 6 § 
polislagen. I 2 § polislagen anges Polisens arbetsuppgifter:  

”Till Polismyndighetens uppgifter hör att  

1. förebygga, förhindra och upptäcka brottslig verksamhet och andra 
störningar av den allmänna ordningen eller säkerheten,  

2. övervaka den allmänna ordningen och säkerheten och ingripa när 
störningar har inträffat,  

3. utreda och beivra brott som hör under allmänt åtal,  

4. lämna allmänheten skydd, upplysningar och annan hjälp, när sådant 
bistånd lämpligen kan ges av polisen,  

5. fullgöra den verksamhet som ankommer på Polismyndigheten enligt 
särskilda bestämmelser.”  
 

Kustbevakningen lyder under justitiedepartementet och regleras genom förordning 
(2019:84) med instruktion för Kustbevakningen. Enligt 1 § i instruktionen ska 
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Kustbevakningen bedriva sjöövervakning och utför räddningstjänst till sjöss. 
Numera har Kustbevakningen även till uppgift, enligt 2 §:  

”att självständigt ansvara för eller biträda annan myndighet med 
brottsbekämpning och ordningshållning i enlighet med 
kustbevakningslagen (2019:32) och annan författning.” 
 

Vidare ska Kustbevakningen inom ramen för sjöövervakningen bedriva kontroll 
och tillsyn i enlighet med vad som följer av särskild författningsreglering eller 
författningsenliga överenskommelser med andra myndigheter. Kustbevakningen 
ska också delta i det myndighetsgemensamma arbetet, enligt 4 a §, mot den grova 
och organiserade brottsligheten. 

4.2.4.6 Förvaltningsmyndigheter och särskilda klasser av farligt 
gods samt miljöaspekter  

Den myndighet som presenteras i avsnittet, dvs. Strålsäkerhetsmyndigheten, är 
hänförlig till klass 7 avseende radioaktiva ämnen. I övrigt kan exempelvis 
Folkhälsomyndigheten, Socialstyrelsen, Livsmedelsverket, Jordbruksverket och Statens 
veterinärmedicinska anstalt aktualiseras i samband med klass 6.1 och 6.2 avseende 
farliga smittförande ämnen. När det gäller miljöfrågor kan även Naturvårdsverket, 
Kemikalieinspektionen och Länsstyrelserna aktualiseras. 

Strålsäkerhetsmyndigheten styrs av förordning (2008:452) med instruktion för 
Strålsäkerhetsmyndigheten. Enligt 1 § instruktionen ansvarar myndigheten för:  

”frågor om skydd av människors hälsa och miljön mot skadlig verkan av 
joniserande och icke-joniserande strålning, frågor om säkerhet och fysiskt 
skydd i kärnteknisk och annan verksamhet med strålning samt frågor om 
nukleär icke-spridning. Myndigheten ska vara pådrivande i samhället och i 
sin verksamhet arbeta för att 1. förebygga radiologiska olyckor…” 
 

Strålsäkerhetsmyndighetens övergripande ansvar för strålning kan komma att 
aktualiseras vid transporter av sådant farligt gods, där godset klassificeras som 
klass 7. Likaså ska myndigheten enligt 11 § utföra de uppgifter i transportärenden 
rörande radioaktiva ämnen som åligger behörig myndighet i enlighet med särskilda 
EU-rättsliga akter. Det kan slutligen nämnas att myndigheten enligt 2 § ska 
rapportera om sitt miljöarbete till Naturvårdsverket.  

4.2.4.7 Förvaltningsmyndigheter med relation till ”schysta villkor” 
och sund konkurrens i transportbranschen  

När det gäller schysta villkor och sund konkurrens inom transportbranschen blir 
några myndigheter särskilt viktiga såsom Konkurrensverket, Skatteverket, 
Kronofogdemyndigheten, Försäkringskassan och Arbetsmiljöverket. Det är dock 
flera andra myndigheter som kommer i kontakt med detta. Exempelvis vid 
kontroll och tillsyn utförd av Polisen och Kustbevakningen.  
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Konkurrensverket har aktualitet för farligt gods med hänsyn till att det finns en 
risk att eventuellt förekommande oschysta villkor i transportbranschen kan 
snedvrida konkurrensen eller till och med sätta den helt ur spel. Likaså kan verket 
bli aktuellt i en eventuell diskussion kring incitament för att styra de kommersiella 
aktörernas beteende. Konkurrensverket lyder under näringsdepartementet och 
dess verksamhet regleras genom förordning (2007:1117) med instruktion för 
Konkurrensverket. I 1 § instruktionen anges att verket är förvaltningsmyndighet 
för konkurrensfrågor och tillsynsmyndighet för den offentliga upphandlingen. 
Vidare stadgas i 2 § att myndigheten  

”ska verka för en effektiv konkurrens i privat och offentlig verksamhet till 
nytta för konsumenterna samt en effektiv offentlig upphandling till nytta för 
det allmänna och marknadens aktörer” 
 

När det gäller myndighetens verksamhet, så ska Konkurrensverket bidra till den 
internationella utvecklingen inom sitt ansvarsområde. Myndigheten har i detta 
sammanhang också möjlighet att samverka med motsvarande myndigheter i andra 
länder i enlighet med 6 §. Vad gäller den nationella samverkan, så stadgas i 10 § 
förordningen att en effektiv samverkan ska eftersträvas med myndigheter, 
länsstyrelser och andra berörda aktörer. Därutöver anges det i 12 § i 
Transportstyrelsens instruktion, att myndigheten ska samråda med 
Konkurrensverket i konkurrensfrågor och anmäla missförhållanden till verket. 

Skatteverket lyder under finansdepartementet och verksamheten regleras genom 
förordning (2017:154) med instruktion för Skatteverket. I 1 § instruktionen anges 
att verket 

”ska fastställa och ta ut skatter, socialavgifter och andra avgifter så att en 
riktig uppbörd kan säkerställas”. 
 

Vidare anges i 6 § att Skatteverket ska förebygga och motverka ekonomisk 
brottslighet. Myndigheten ska samverka med Kronofogdemyndigheten när det 
gäller administrativt och tekniskt stöd inom Skatteverket i enlighet med 15 §.  

Kronofogdemyndigheten lyder under finansdepartementet och myndighetens 
verksamhet regleras genom instruktion (2016:1333) med instruktion för 
Kronofogdemyndigheten. I 1 § i instruktionen stadgas att de huvudsakliga 
uppgifterna är 

”indrivning, verkställighet, betalningsföreläggande och handräckning, 
skuldsanering samt tillsyn i konkurs.” 
 

Vidare ska Kronofogdemyndigheten förebygga och motverka ekonomisk 
brottslighet i enlighet med 4 §.  

Försäkringskassan lyder under socialdepartementet och regleras genom 
förordning (2009:1174) med instruktion för Försäkringskassan. När det gäller 
myndighetens uppgifter stadgas 1 § att  
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”Försäkringskassan är förvaltningsmyndighet för de delar av 
socialförsäkringen och andra förmåner och ersättningar som enligt lag eller 
förordning ska administreras av Försäkringskassan. Verksamheten består 
huvudsakligen i att besluta och betala ut sådana förmåner och ersättningar 
som myndigheten ansvarar för.” 
 

Vidare anges att Försäkringskassan ska säkerställa att felaktiga utbetalningar inte 
görs samt motverka bidragsbrott i enlighet med 2 §. Avseende samverkan så 
föreskrivs i 5 § att detta ska genomföras med berörda myndigheter, kommuner 
och landsting samt andra berörda parter för att bedriva en effektiv och rättssäker 
verksamhet och därvid särskilt verka för att felaktiga utbetalningar inte görs.  

Arbetsmiljöverket lyder under arbetsmarknadsdepartementet och styrs av 
förordning (2007:913) med instruktion för Arbetsmiljöverket. I 1 § instruktionen 
föreskrivs att myndigheten är ansvarig för arbetsmiljö- och arbetstidsfrågor. 
Myndigheten har även som särskild uppgift att ha tillsyn över efterlevnaden av 
arbetsmiljö- och arbetstidslagstiftningen i enlighet med 2 §. Detta kan få särskild 
relevans i samband med chaufförernas kör- och vilotider. Lägg till: samtillsynen 
och myndighetsgemensam tillsyn som uppdrag.  

När det gäller ekonomisk brottslighet är även fler myndigheter relevanta såsom 
exempelvis Åklagarmyndigheten, Ekobrottsmyndigheten m.fl.   

4.2.5 Aktörer på regional nivå 
Förutom den nationella centrala nivån, återfinns en regional nivå i den svenska 
statsförvaltningen, vilken omfattar bland annat Länsstyrelserna. Sverige är på 
regional nivå indelat i 21 län och Länsstyrelserna lyder under finansdepartementet 
och regleras genom förordning (2017:868) med länsstyrelseinstruktion. 

De uppgifter som är av generell vikt för transport av farligt gods handlar om 
Länsstyrelsernas ansvar för infrastrukturplanering och skydd mot olyckor, 
krisberedskap, civilt försvar och höjd beredskap, enligt 3 § p. 4 och 8 i 
instruktionen. Därtill ska Länsstyrelserna verka för riksdagens nationella 
folkhälsomål i samband med bland annat krishantering enligt 6 §. Länsstyrelserna 
har även ett långtgående ansvar för samordning och samverkan på regional nivå i 
samband med krishantering. 

I förordning (2015:1052) om krisberedskap och bevakningsansvariga 
myndigheters åtgärder vid höjd beredskap anges att förordningen syftar till  

”att statliga myndigheter genom sin verksamhet ska minska sårbarheten i 
samhället och utveckla en god förmåga att hantera sina uppgifter under 
fredstida krissituationer och inför och vid höjd beredskap.” 
 

I 6 § stadgas att Länsstyrelserna har ett geografiskt områdesansvar och att  
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”de ska vara en sammanhållande funktion mellan lokala aktörer, som 
exempelvis kommuner, regioner och näringsliv, och den nationella nivån. 
[…] 

Länsstyrelserna ska vidare verka för att  

- regionala risk- och sårbarhetsanalyser sammanställs, 

- nödvändig samverkan inom länet och med närliggande län sker 
kontinuerligt, 

- under en kris samordna verksamhet mellan kommuner, regioner och 
myndigheter, och  

- informationen till allmänheten och företrädare för massmedia under 
sådana förhållanden samordnas.” 
 

Dessutom ska Länsstyrelsen ha  

”en tjänsteman i beredskap med uppgift att initiera och samordna det 
inledande arbetet för att upptäcka, verifiera, larma och informera vid 
allvarliga kriser som berör länet”. 
 

Länsstyrelserna och MSB har även visst ansvar när det gäller räddningstjänsten. 
Det kan konstateras att i vissa delar har Länsstyrelsen och MSB likartade uppgifter. 
Det bör dock betonas att Länsstyrelsen har ansvar över ett visst avskilt geografiskt 
område, medan MSB ansvarar på en övergripande nivå som inkluderar hela landet.  

4.2.6 Aktörer på lokal nivå 
Den svenska statsförvaltningen är indelad i nationell central nivå, regional nivå 
samt även lokal nivå. Sverige är på lokal nivå indelat i 290 kommuner. Kommunerna 
är lokala självstyrande enheter. Kommunen har en politisk ledning, en folkvald 
församling, vilken tillkommer genom direktval till kommunfullmäktige. 
Kommunfullmäktige beslutar om kommunens egna frågor. Beslutanderätten 
utövas av de valda församlingarna och kommunerna sköter lokala och regionala 
angelägenheter av allmänt intresse på den kommunala självstyrelsens grund enligt 
14 kap. 1-2 §§ RF. Det bör betonas att det kommunala självstyret är omfattande.  

Kommunens uppgifter anges närmare i KL och det föreskrivs där att 
uppgifterna ska utföras med grund i demokratin och den kommunala 
självstyrelsen. Vidare stadgas att kommunerna själva får ha hand om 
angelägenheter som har anknytning till kommunens område och som är av allmänt 
intresse för kommunen. Det gäller dock inte då angelägenheten åligger endast 
staten, en annan kommun, en region eller någon annan enligt 2 kap. 1 § KL. Om 
det finns bemyndigande kan kommunfullmäktige besluta om kommunala 
föreskrifter. Kommunfullmäktige kan även fatta kommunala beslut grundat i den 
kommunala självstyrelsen.  
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Kommunerna är intressanta för transport av farligt gods ur framför allt flera 
perspektiv. För det första kan kommunen till viss del meddela bindande 
trafikföreskrifter efter bemyndigande. För det andra behöver kommunen 
stadsplaneras på ett sådant sätt att risker med farligt gods undviks. För det tredje 
kan kommunen själv ha egna transporter av farligt gods i verksamheten. Det 
innebär att kommunerna, liksom regionerna, utgör aktörer som köper in och/eller 
genomför egna transporter av farligt gods. För det fjärde ligger den kommunala 
räddningstjänsten inom kommunens ansvar, vilken definitivt aktualiseras vid en 
eventuell olycka med transport av farligt gods.  

4.3 Regelverk på flera olika nivåer 
Regelverken som omger transporter av farligt gods är mycket omfattande och 
detaljerade. I det följande ges en enklare överblick över de viktigaste regelverken. 
Syftet med samtliga regelverk är att öka säkerheten vid transport av farligt gods. 
Syftet är därtill att söka harmonisera nationella bestämmelser rörande sådana 
transporter i samband med gränsöverskridande transporter. Inledningsvis bör UN 
Model Regulations, UN Recommendations on the Transport of Dangerous 
Goods – Model Regulations nämnas. Bestämmelserna utgör en modell som ska 
bidra till en enhetlig utveckling av nationella och internationella bestämmelser om 
transport av farligt gods. Modellen är utvecklad av United Nations Economic and 
Social Councils’s Committee of Experts on the Transport of Dangerous Goods. 

Det har även tagits fram regelverk som är specifika för respektive 
transportslag. För väg gäller Agreement concerning the International Carriage of 
Dangerous Goods by Road, ADR. ADR är utvecklat av United Nations 
Economic Commission for Europe (UNECE). För järnväg gäller Regulation 
concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Rail, RID. RID 
utgör Appendix C till Convention concerning International Carriage by Rail 
(COTIF). RID är utvecklat av Intergovernmental Organisation for International 
Carriage by Rail (OTIF). För inre vattenvägar gäller European Agreement 
concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Inland Waterways, 
ADN. ADN är utvecklat av UNECE och Central Commission for the Navigation 
of the Rhine (CCNR). ADN tillämpas inte i Sverige, eftersom den typen av 
transporter saknas här, men kan aktualiseras vid internationella godstransporter. 
ADN gäller för transporter som utförs på inre vattenvägar som står i förbindelse 
med andra medlemsländer och sådana vattenvägar saknas i Sverige. 

ADR, RID och ADN har införts i EU-rätten genom Europaparlamentets och 
rådets direktiv 2008/68/EG av den 24 september 2008 om transport av farligt 
gods på väg, järnväg och inre vattenvägar. Direktivet är genomfört i Sverige 
genom flera olika bestämmelser, där de viktigaste i sammanhanget är MSBFS 
2020:9 Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps föreskrifter om transport 
av farligt gods på väg och i terräng, ADR-S; MSBFS 2020:10 Myndigheten för 
samhällsskydd och beredskaps föreskrifter om transport av farligt gods på järnväg, 
RID-S; och MSBFS 2015:9 Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps 
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föreskrifter om säkerhetsrådgivare vid transport av farligt gods. Det kan noteras 
att det, trots omfattande harmonisering, finns vissa begränsade möjligheter till 
nationella avvikelser och särregleringar. Det innebär att det kan finnas vissa 
nationella skillnader i de interna bestämmelserna. 

När det gäller transport av farligt gods till havs, så gäller International 
Maritime Dangerous Goods, IMDG, Code. IMDG-koden är utvecklad av 
International Maritime Organization (IMO). Koden har införlivats med svensk rätt 
genom Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (TSFS 2015:66) om 
transport till sjöss av förpackat farligt gods, IMDG-koden. I sammanhanget kan 
även Memorandum of Understanding for the Transport of Dangerous Goods on 
Ro-Ro Ships in the Baltic, Östersjöavtalet nämnas, vilket innehåller vissa lättnader 
i förhållande till IMDG-koden. Östersjöavtalet har införlivats genom 
Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (TSFS 2009:131) om transport 
av förpackat farligt gods på rorofartyg i Östersjön, Östersjöavtalet.  

Bestämmelserna som rör transport av farligt gods med flyg återfinns i 
International Civil Aviation Organization – Technical Instructions for the Safe 
Transport of Dangerous Goods by Air (ICAO-TI). ICAO-TI har utvecklats av 
International Civil Aviation Organization (ICAO) och införlivats genom 
Luftfartsstyrelsens föreskrifter (LFS 2007:23) om medförande av farligt gods 
(efterföljande ändringar av Transportstyrelsen). Därtill tillämpas International Air 
Transport Association – Dangerous Goods Regulations (IATA-DGR), vilket har 
utvecklats av International Air Transport Association (IATA). 

De övergripande nationella bestämmelserna för transport av farligt gods 
återfinns slutligen i bland annat lag (2006:263) om transport av farligt gods samt 
förordning (2006:311) om transport av farligt gods. Det kan slutligen konstateras 
att bestämmelserna som rör transport av farligt gods återfinns på internationell 
nivå, EU-rättslig nivå och nationell nivå. 

Samtliga regelverk uppdateras kontinuerligt. Eventuella ändringar och tillägg 
förbereds emellertid nogsamt och ofta under lång tid. För vissa av regelverken är 
själva processen trög och tämligen svår att påverka. Det är därmed normalt sett 
svårt att genomföra förändringar i bestämmelserna, både på gott och ont. 

Vidare läsning: 

• Sallander, A-S., (2016). Juridisk utvärdering av HITS/Transparens. I 
Andersson, M., Sternberg, H., Malmberg, L-G. & Sallander, A-S. 
HITS/Transparens Slutrapport. 2016-02-17, s. 47-71. Security Arena 
Lindholmen. 

• Sallander, A-S. (2016) Realtidsövervakning och informationshantering vid 
vägtransport av farligt gods, Förvaltningsrättslig tidskrift 2016, s. 603-641. 

• Sallander, A-S. (2018). Delrapport för Transparent Informationshantering och 
Samverkan för ökad Säkerhet vid Transport av farligt gods (TISS) – Juridiska 
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utgångspunkter och regelöversikt, Juridiska institutionens skriftserie – 030, 
2018.12. 

4.4 Närmare om de komplexa ADR- och 
RID-regelverkens karaktärsdrag och 
målgrupper 

4.4.1 Upplevda svårigheter utifrån regelverkens 
karaktärsdrag 

Regelverken för väg och järnväg, dvs. ADR och RID, är i hög utsträckning 
harmoniserade med varandra. De har samma struktur och likartat upplägg. Under 
samtal och intervjuer som genomförts under projektets gång har det stått klart att 
regelverken orsakar svårigheter i samband vid tolkning och tillämpning, både 
bland kommersiella och offentliga aktörer inom branschen. Det kan visserligen 
konstateras att hela skalan av uppfattningar, allt från lätt till omöjligt, har uttalats i 
samband med regelverken. Vissa känner sig väl hemma i bestämmelserna och har 
inga problem alls. En del menar att det tar ett tag innan ”koden har knäckts”. 
Medan andra har stora problem med bestämmelserna. 

I det här avsnittet studeras därför ADR- och RID-regelverkens karaktärsdrag 
närmare. Syftet är att undersöka vad det är som gör att ADR och RID kan 
upplevas som svårtillgängliga. Karaktärsdragen kan sammanfattas i ett antal 
punkter, vilka listas i det följande, och utvecklas ytterligare i avsnitten där efter. 

1. Svårigheter med anledning av regelverkens internationella karaktär: 

 Inte anpassade enligt svensk rättstradition, eftersom de utvecklas på flera 
olika nivåer och är i hög utsträckning internationella. 

 Utgör resultatet kompromisser och harmoniseringsförsök. 
 Saknar förarbeten för ledning vid tolkning och tillämpning. 

2. Svårigheter med anledning av regelverkens utformning: 

 Omfångsrika till antalet sidor. 
 Omfattande avseende bredden på bestämmelserna. 
 Detaljerade avseende djupet av bestämmelserna. 
 Korsrefererande med vidare hänvisningar. 
 Komplext såtillvida att det krävs fördjupade kunskaper för att kunna 

tillämpa bestämmelserna. 

3. Svårigheter på grund av den totala regelmassan som utgör en 
komplex väv av bestämmelser: 

 Olika regelverk för olika transportslag. 
 Endast en del av den totala regelmassan. 
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4.4.2 Svårigheter med anledning av regelverkens 
internationella karaktär 

Den första typen av svårigheter är relaterade till regelverkens internationella 
karaktär och att de både återfinns och utvecklas på flera olika nivåer, vilket också 
presenteras i avsnitt 4.2 i rapporten. ADR och RID utvecklas genom arbetet inom 
FN-organ och EU:s institutioner, men RID utvecklas också inom organisationen 
OTIF. Bestämmelserna har därefter införlivats med svensk nationell rätt av MSB. 
Det rör sig i mycket hög utsträckning om ett internationell koordinerings- och 
harmoniseringsarbete genom internationellt samarbete. Bestämmelserna är därmed 
varken direkt anpassade till just den svenska nationella regleringen i övrigt eller till 
svensk rättstradition, vilket kan skapa svårigheter vid tolkning och tillämpning. 

Regelverken utgör även frukten av kompromisser och harmoniseringsförsök. 
Det handlar om att minska riskerna för tillbud, incidenter och olyckor, för att 
därigenom öka säkerheten vid sådana transporter. För att uppnå målet med god 
säkerhet krävs enhetliga regler och en internationell koordinering av nationella 
lagstiftningar, dels för att förenkla regelefterlevnaden, och dels för att undvika 
regelkonflikter vid gränsöverskridande transporter. Genom ett internationellt 
koordinerings- och harmoniseringsarbete möjliggörs att en bestämd gemensam 
nivå för kraven på säkerhet kan tillskapas, enhetligas och spridas. Det kan göra 
regelverken svåra att tillämpa, genom att bestämmelserna normalt tillkommer 
genom just kompromisser och harmoniseringsförsök. 

Det saknas även förarbeten till bestämmelserna, eftersom det rör sig om 
bestämmelser som ursprungligen utvecklas på internationell nivå. Likaså finns det 
begränsat med domstolspraxis både från EU-domstolen och nationell domstol 
samt begränsat med juridisk doktrin rörande transport av farligt gods. Det finns 
således begränsat med stöd som kan ge ledning för tolkning och tillämpning av 
bestämmelserna. I svensk rättstradition används förarbeten i hög utsträckning för 
att tolka bestämmelser, vilket det således lider brist på här. 

4.4.3 Svårigheter med anledning av regelverkens 
utformning 

Den andra typen av svårigheter som kan föranleda problem, vid tolkning och 
tillämpning av regelverken, är relaterat till regelverkens utformning. I detta 
omfattas även själva strukturen på regelverken. 

Regelverken är mycket omfångsrika sett till antalet sidor. ADR-S omfattar 1311 
textsidor och RID-S är på 1233 textsidor. Det hör i och för sig inte till 
vanligheterna att räkna antalet sidor på föreskrifterna inom juridiken, men det ger 
emellertid en fingervisning om att det rör sig om mycket omfångsrika regelverk 
som ska hanteras. 

Regelverken är mycket omfattande med avseende på bredden av 
bestämmelserna. Det kan visserligen anföras att det endast handlar om mer 
specialiserade bestämmelser, dvs. transporter som omfattar gods som klassificeras 
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som farligt. Trots detta är det väldigt många olika delar som ingår häri. Det kan 
röra sig om det mesta som avser klassificering av gods, lastning, lastsäkring, 
packning, behållare, tankar, märkning, transport, fordonsbesättning, utrustning, 
lossning, kontroller, tillverkning och godkännande av fordon och utrustning, 
handlingar och dokumentation, utbildning, examination, m.m. 

Regelverken har därtill en mycket hög grad av detaljreglering. Redan genom att 
studera rubrikerna i regelverken framgår det att detaljnivån på bestämmelserna är 
ansenlig. Det är inte enbart många olika delar som omfattas, utan dessutom är 
varje del behandlad i detalj. Det gäller även för själva strukturen på 
bestämmelserna. Exempelvis återfinns reglering ända ner till åtminstone rubriknivå 
7; se till exempel kap. 6.2.6.3.2.3.2 om täthetsprovning av engångsbehållare för gas 
och bränslecellsbehållare i ADR-S. 

Härutöver innehåller regelverken en mycket stor mängd korsreferenser. I det 
följande ges tre väl valda illustrerande exempel från ADR-S på detta. 

• Exempel 1: Kap. 6.3.5.3.6.3 ”… Om förpackningen är avsedd att innehålla 
torris ska ytterligare en fallprovning enligt 6.3.4.3.1, och i förekommande 
fall till 6.3.5.3.6.1 eller 6.3.5.3.6.2, utföras. Ett provföremål ska lagras till 
dess att all torris försvunnit och därefter utsättas för fall i någon av de 
beskrivna orienteringarna i 6.3.5.3.2 som innebär störst risk att 
förpackningen brister.” 

• Exempel 2: Kap. 1.6.4.43 ”UN-tankar och MEG-containrar tillverkade 
före den 1 januari 2014 behöver inte uppfylla kraven i 6.7.2.13.1 (f), 
6.7.3.9.1 (e) och 6.7.5.6.1 (d) gällande märkning av 
tryckavlastningsanordningar.” 

• Exempel 3: Kap. 4.5.2.1 ”Bestämmelserna i kapitel 4.3 (förutom de i 
4.3.2.2.4 och 4.3.2.3.3) gäller för transport i slamsugartankar och 
kompletteras av bestämmelserna i 4.5.2.2 – 4.5.2.6 nedan.” 

Dessutom sträcker sig den stora mängden korsreferenserna vidare i flera led. 
Bestämmelserna innehåller i mycket hög utsträckning vidarehänvisningar, vilka 
hänvisar till en annan bestämmelse (eller flera bestämmelser) som i sin tur hänvisar 
till en annan bestämmelse (eller flera) som i sin tur hänvisar vidare eller tillbaka 
igen osv. De många korshänvisningarna och vidarehänvisningarna medför att 
regelverken blir svårtillgängliga och inte användarvänliga. 

Regelverken innehåller även en hög grad av komplexitet. Det krävs en mycket 
god teoretisk kunskap, praktisk erfarenhet och förståelse för ämnet och 
problematiken för att kunna tränga igenom bestämmelserna och utföra en faktisk 
tillämpning av dem. Det finns en systematik och struktur, men det tar tid att 
tillägna sig den. Det kan således vara svårt att förstå och tillämpa bestämmelserna 
utan specialistkunskaper i ämnet. 
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4.4.4 Svårigheter på grund av den totala regelmassan 
som utgör en komplex väv av bestämmelser 

Den tredje typen av svårigheter, relaterat till regelverkens karaktärsdrag, handlar 
om den totala regelmassan. Det är inte tillräckligt att behärska ADR-S och RID-S, 
utan flera olika regelverk måste beaktas. 

Transporterna är i hög utsträckning intermodala kedjor, vilket innebär att flera 
transportslag involveras under samma transport. Ett sådant exempel kan vara då 
det farliga godset först lastas på lastbil som transporterar godset till en 
järnvägsstation. Här gäller ADR-S. Godset lastas om till järnväg och transporteras 
till ett hamnområde. Här gäller RID-S. Godset lastas därefter om till ett fartyg som 
fraktar godset till en annan hamn. Under sjöresan gäller IMDG-koden. Där 
hämtas godset upp med lastbil. Återigen blir ADR-S gällande. 

Regelverken för transport av farligt gods är heller inte de enda bestämmelserna 
som behöver behärskas för att kunna hantera sådana transporter. Dessa 
bestämmelser utgör det särskilda regelverket, vilket innehåller specialbestämmelser 
rörande en viss typ av transporter, dvs. farligt gods-transporter. Härutöver måste 
även det övriga, mer generella, trafikregelverket beaktas. Detta regelverk är också 
omfångsrikt, omfattande, detaljerat och komplext. Bara för väg innehåller det 
bestämmelser om exempelvis körkort, tillstånd, besiktningar, vägmärken, kör- och 
vilotidsregler, cabotagekörningar, avfall, osv. Stora delar av det generella 
trafikregelverket kan också härledas ur arbete på både internationell nivå och EU-
nivå. Det behöver därför noteras att det inte är tillräckligt att ha kunskaper om 
bestämmelserna i ADR-S, RID-S, IMDG, ICAO-TI och IATA-DGR, utan för att 
kunna genomföra farligt gods-transporter behöver således hela det generella 
trafikregelverket beaktas för de olika transportslagen. 

4.4.5 Regelverkens målgrupper 
I avsnitten ovan konstateras att karaktären av farligt gods-regelverken medför 
svårigheter och utmaningar för dem som har att tolka och tillämpa 
bestämmelserna. När det gäller regelverkens målgrupper, kan dessa indelas i tre 
huvudsakliga grupper. 

Den första målgruppen för ADR-S utgörs av de olika aktörerna i 
transportkedjan på väg. De aktörer som uppräknas i kap. 1.4.2 ADR-S är 
avsändare, förpackare, fyllare, användare av tankcontainer eller UN-tank, lastare, 
transportör, lossare och mottagare. Se även kap. 2 i rapporten. Flera av de olika 
aktörerna kan utgöras av ett och samma företag, men det kan också röra sig om 
flera olika företag och handlingar i flera led. Den första målgruppen för RID-S 
utgörs också av motsvarande aktörer i transportkedjan, fast på järnväg. De aktörer 
som räknas upp i kap. 1.4.2 RID-S utgörs av avsändare, förpackare, fyllare, 
användare av tankcontainer eller UN-tank, användare av cisternvagn, lastare, 
järnvägsinfrastrukturförvaltning, transportör, lossare, mottagare och 
underhållsansvarig enhet (ECM). 
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Den andra målgruppen, som är gemensam för både ADR-S och RID-S, utgörs 
av förvaltningsmyndigheter. Det kan handla om regelutveckling och 
implementering, kontroll och tillsyn, tillståndsgivning och certifiering, 
examination, m.m. Se vidare avsnitt 4.2 ovan. 

Den tredje målgruppen utgörs av säkerhetsrådgivarna, vilka har till uppgift att 
tolka och tillämpa regelverken och omvandla det materiella innehållet till rutiner 
och instruktioner. För säkerhetsrådgivarna handlar det om att kunna omsätta 
bestämmelserna i praktiken i de verksamheter där de är aktiva. Se vidare kap. 5 i 
rapporten. 

4.5 Svårigheter relaterade särskilt till IMDG-
koden 

IMDG-koden har diskuterats i Sverige under de senaste åren med hänsyn till valet 
av språk. I dagsläget ges IMDG-koden ut på engelska i Sverige. Denna debatt 
intensifierades efter en dom från Högsta domstolen i juni 2019 - NJA 2019 s. 577 
“Laserpekaren III” (https://lagen.nu/dom/nja/2019s577) (2021-09-24). 
Problemet är direkt relaterat till säkerheten vid transport av farligt gods, särskilt 
ombord på fartyg, och är därför av betydelse för projektet. Den följande texten 
bygger på en artikel i Förvaltningsrättslig tidskrift, författad av Sallander och 
Nuldén. 

IMDG-koden är en internationell konvention, vilket innebär att den måste 
implementeras i svensk lagstiftning för att vara tillämplig på svensk nationell nivå. 
Sjöfartsverket ansvarade ursprungligen för implementeringsprocessen. 
Sjöfartsverket översatte också IMDG-koden till svenska (SJÖFS 2007: 20 
Sjöfartsverkets föreskrifter om transport till sjöss av förpackat farligt gods, 
IMDG-koden, Band 1-2). Detta var den 33:dje ändringen av IMDG-koden, 
medan för närvarande den 39: e ändringen är i kraft. Det nationella ansvaret för 
implementeringen överfördes senare från Sjöfartsverket till Transportstyrelsen, 
som implementerade koden år 2013 (TSFS 2013: 106 Transportstyrelsens 
föreskrifter och allmänna råd om transport till sjöss av förpackat farligt gods, 
IMDG-koden, band 1-2). Transportstyrelsen översatte också IMDG-koden från 
engelska till svenska.  

Eftersom koden uppdateras vartannat år var Transportstyrelsen tvungen att 
implementera koden igen år 2015. Den här gången valde myndigheten dock en 
annan implementeringsmetod, inkorporering, vilket innebär att den internationella 
konventionen görs till en del av den nationella lagstiftningen. Det innebar att ingen 
översättning gjordes till svenska, utan den engelska versionen av texten utgjorde 
den nationella lagtexten. Myndigheten valde också att publicera en icke-
konsoliderad version av koden, vilket innebär att ändringarna av koden endast 
visas i ett separat dokument som måste konsulteras när koden tillämpas. 

Det fanns flera anledningar till att inte översätta koden. För det första måste 
alla företag som transporterar farligt gods eller lämnar sådant gods för transport 
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enligt lag registrera en säkerhetsrådgivare för farligt gods. Sådana 
säkerhetsrådgivare har fördjupad kunskap om den regelverket för transport av 
farligt gods. För det andra hävdade Transportstyrelsen att alla aktörer inom 
sjötransport är bekväma med att använda engelska. För det tredje är det sannolikt 
en betydande ekonomisk börda för myndigheten att upprätthålla en uppdaterad 
och korrekt översättning av koden. Koden består av komplexa bestämmelser som 
täcker nästan 1.300 sidor. 

I juni 2019 avgjordes “Laserpekaren III”, vilket även nämns ovan. Målet rörde 
en internationell standard skriven på engelska och hade införlivats i nationell 
lagstiftning utan någon översättning till svenska. Standarden var cirka 100 sidor av 
teknisk natur. Högsta domstolen granskade standarden i förhållande till 
bestämmelser i svensk lag (2009: 600 Språklagen), lagen om offentliggörande av 
bestämmelser (1976:633 om kungörande av lagar och andra författningar), 
förberedande arbeten, rättspraxis, etcetera. Det förefaller dock som att domstolen 
prioriterade legalitetsprincipen högst. Principen återfinns både i 1974:152 
Regeringsformen och 1962:700 Brottsbalken. Principen återfinns även i fördraget 
om Europeiska unionen, EU:s stadga om de grundläggande rättigheterna och 
EKMR (Den europeiska konventionen om de mänskliga rättigheterna).  

Mer specifikt fokuserade domstolen på legalitetsprincipen i straffrätten, vilket 
innebär inget brott utan stöd i lag och heller inget straff utan stöd i lag. Principen 
består av ett krav och tre förbud, vilka måste vara uppfyllda för att bli straffad: 1. 
Det måste finnas en lagstiftning som anger både brott och straff; 2. Ingen 
retroaktiv tillämpning av lagstiftningen; 3. Inga analogier mellan lagar; och 4. 
Tydlig och exakt formulering av lagar. Domstolen angav också vikten av 
rättssäkerhet. Slutligen drog domstolen slutsatsen att det måste vara möjligt att 
förstå innehållet i en bestämmelse och därför måste rättsliga bestämmelser, 
kopplade till straff, skrivas på svenska. 

Flera myndigheter agerade utifrån domen i ”Laserpekaren III”. För det första 
upphörde Åklagarmyndigheten att utreda och lagföra individer och företag som 
bryter mot IMDG-koden, med hänvisning till bristen på översättning av IMDG-
koden. För det andra finns interna dokument som visar på att Kustbevakningen 
instruerade sina inspektörer att inte rapportera några misstänkta överträdelser av 
IMDG-koden på grund av den svenska Åklagarmyndighetens ståndpunkt. 

Vissa inspektörer vid Kustbevakningen fortsatte emellertid att rapportera 
misstänkta intrång i ett försök att få åklagarna att ändra sin ståndpunkt. Frågan 
prövades även av Riksåklagaren den 17 juni 2020, men inga ytterligare åtgärder 
vidtogs. Det är uppenbart de som transporterar farligt gods till sjöss kan uppfatta 
myndigheternas syn på frågan som ett ”grönt kort”. Ett grönt kort för att inte följa 
regelverket och därmed skapa risker för säkerheten ombord på lastfartyg.  

Som utgångspunkt genomfördes intervjuer och en debattartikel skrevs av 
forskarna Sallander och Nuldén i detta projekt, som accepterades av tidningen 
Svenska Dagbladet (SvD). Artikeln publicerades digitalt 21 maj 2020 och i 
pappersversionen 22 maj 2020: “Misstänkta brott med farligt gods utreds inte”. 
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(Sallander & Nuldén, 2020a). Svensk kustbevakning, företrädd av chef för operativ 
avdelning, J. Norrman, svarade i SvD 26 maj 2020 (Norrman, 2020). Flera andra 
tidningar och facktidningar började också skriva om problemet. Det är tydligt att 
flera myndigheter har försökt förmå Transportstyrelsen att ta fram en 
översättning. I november 2020 publicerade Sallander och Nuldén en vetenskaplig 
artikel i Förvaltningsrättslig tidskrift om problemen relaterade till IMDG-koden: 
“HD om författningstext på annat språk än svenska - Återverkningar även för 
IMDG-koden?” (Sallander & Nuldén, 2020b). 

Den 2 september 2020 ställde en riksdagsledamot en fråga angående IMDG-
koden till inrikesminister M. Damberg. Damberg gav ett kort, skriftligt svar med 
begränsat innehåll. Därför bad riksdagsledamoten om interpellation med Damberg 
i riksdagen. Problemen med den icke-existerande översättningen och beslutet att 
inte fortsätta väcka åtal, var uppenbarligen obekväma för ministern. Men som känt 
kontrollerar ministrarna i Sverige varken myndigheter eller kan bryta mot beslut 
som fattas av myndigheter i enskilda fall och ärenden. Snarare är regeringen 
ansvarig för att fastställa myndigheternas mandat och ansvarsområde och 
säkerställa att det finns tillräckliga ekonomiska resurser. Det var är en avgörande 
fråga att regeringen ska bevilja sådana resurser till Transportstyrelsen, om 
myndigheten behöver det för att kunna fortsätta med en översättning. 

På Transportstyrelsens webbplats angavs den 23 mars 2021 att ett 
föreskriftsarbete hade inletts för att införliva den nya IMDG-koden. I samband 
med detta nytryck kommer IMDG-koden att översättas till svenska. 
Föreskriftsarbetet beräknas träda ikraft den 1 juni 2022. 
(https://www.transportstyrelsen.se/sv/Regler/Regler-for-
sjofart/Pagaenderegelarbete/nytryck-imdg-koden ) (20210919). Detta är ett 
mycket uppskattat och välkommet beslut när det gäller säkerheten vid transport av 
farligt gods till sjöss, särskilt då transport av farligt gods har relevans för samhällets 
säkerhet.  

Vidare läsning: 

• Bodensjö, H. (2021). Äntligen – IMDG-koden översätts till svenska!, Proffs,
https://www.tidningenproffs.se/nyhet/2021/03/antligen-imdg-koden-
oversatts-till-svenska/  (20210318).

• Norrman, J., (2020). Replik: Kustbevakningen fortsätter med tillsyn. Svenska
Dagbladet: https://www.svd.se/kustbevakningen-fortsatter-med-tillsyn
(20200523).

• Sallander, A-S. & Nuldén, U., (2020a). Misstänkta brott med farligt gods utreds
inte.  Debattartikel, SvD på nätet 20200521
https://www.svd.se/misstankta-brott-med-farligt-gods-utreds-inte och i
tryckt upplaga 20200522. 
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• Sallander, A-S. & Nuldén, U., (2020b). HD om författningsbestämmelser 
på annat språk än svenska – Återverkningar även för IMDG-koden? 
Förvaltningsrättslig tidskrift 2020, s. 463-491.  

• Sallander, A-S. & Nuldén, U. (2020c). “Non-compliance to the IMDG code 
when transporting dangerous goods at sea – No longer a "risk"?” Konferensbidrag 
accepterat för Swedish Transportation Research Conference 2020, ej 
presenterat pga Covid-19.  

• Sallander, A-S. & Nuldén, U. (2021) The IMDG Code in Sweden – 
English or Swedish version allowed?, in Lighthouse Report – Pre-Study – 
Transparent Information Management and Collaboration for Increased Safety in the 
Transport of Dangerous Goods (TISS) – Maritime. 

4.6 Exempel på angränsande regelverk 
I inledningen till detta kapitel nämns att regelverken som är relaterade till området 
för transport av farligt gods förefaller inte ha någon början och inget slut. Det är 
således en komplex väv av regler som samverkar på olika sätt. I detta avsnitt ges 
två exempel på sådana angränsande regelverk. 

Det första exemplet är relaterad till krisberedskap. I förordning (2015:1052), 
se vidare avsnitt 4.2.5, ges en definition av krisberedskap i 5 §: 

”Med krisberedskap avses i denna förordning förmågan att genom 
utbildning, övning och andra åtgärder samt genom den organisation och 
de strukturer som skapas före, under och efter en kris förebygga, motstå 
och hantera krissituationer.” 
 

Krisberedskap är sammanknippat med området för transport av farligt gods. En 
olycka med en sådan transport kan få förödande konsekvenser, vilket även nämns 
ibland annat avsnitt 1.1 i rapporten. I rapporten läggs fokus mer på åtgärder för 
minskade risker, än åtgärder för kris- och olyckshantering. Det innebär att fokus 
läggs på att tillbud, incidenter och olyckor ska förhindras, inte på hur en inträffad 
olycka ska hanteras. Krishantering har dock en naturlig koppling till transporter av 
farligt gods, eftersom en olycka med sådana transporter normalt aktualiserar 
samhällets krishanteringssystem. Därför ges en kortfattad bakgrund till den 
svenska, nationella krishanteringen i det följande. Syftet är att sätta studien i sin 
kontext, men också att tydligt påvisa vad som faller utanför undersökningen. 
Materialet nedan bygger i huvudsak på www.krisinformation.se och Delrapport för 
Transparent Informationshantering och Samverkan för ökad Säkerhet vid transport av farligt 
gods (TISS) – Juridiska utgångspunkter och regelöversikt. (Sallander, 2018, s. 126-143). 

Regeringen är huvudansvarig för den nationella krishanteringen i landet. Det 
innebär att regeringen tillser att förvaltningsmyndigheterna samordnar och 
utvecklar sin krisberedskap. Regeringens ansvar omfattar till största delen 
strategiska frågor, medan myndigheterna ansvarar för ledning och samverkan av 
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det praktiska arbetet med krishantering. Det svenska krishanteringssystemet 
bygger på tre grundprinciper. Den första principen är ansvarsprincipen, vilken 
innebär att den instans som har ansvar för en verksamhet under normala 
förhållande, har också fortsatt sådant ansvar i händelse av kris. Den andra 
principen utgörs av likhetsprincipen, vilken innebär att alla verksamheter ska 
fortsätta att drivas och fungera i krissituationer, som i normala förhållande. Den 
tredje principen är närhetsprincipen. Den innebär att en kris ska hanteras där den 
inträffar och av dem som är närmast berörda och ansvariga. Det betyder att lokala 
resurser ska användas först.  

Det kan vidare konstateras att den svenska krishanteringen bygger på 
samverkan. På www.krisinformation.se anges att: 

”Det gäller samverkan mellan olika myndigheter och kommuner likväl som 
samverkan mellan företag och frivilligorganisationer. Och inte minst 
samverkan mellan människor. Ingen kan ensam avvärja eller hantera en 
kris.” 
 

Statsförvaltningen utgör ett komplext nätverk som består av olika noder för 
krishantering. De olika myndigheterna som har kris- och beredskapsansvar är 
organiserade i sex så kallade samverkansområden: Ekonomisk säkerhet: 
Finansinspektionen, Försäkringskassan, Riksgälden, Skatteverket och Tullverket; 
Farliga ämnen: Folkhälsomyndigheten, Jordbruksverket, Kustbevakningen, 
Livsmedelsverket, MSB, Polisen, Socialstyrelsen, Statens veterinärmedicinska 
anstalt, Strålsäkerhetsmyndigheten och Tullverket; Geografiskt områdesansvar: 
Länsstyrelserna och MSB; Skydd, undsättning och vård: E-hälsomyndigheten, 
Kustbevakningen, Läkemedelsverket, MSB, Polisen, Sjöfartsverket, Socialstyrelsen, 
Transportstyrelsen och Tullverket; Teknisk infrastruktur: Elsäkerhetsverket, 
Energimyndigheten, Fortifikationsverket, Livsmedelsverket, MSB, Post- och 
telestyrelsen och Svenska Kraftnät; och Transporter: Energimyndigheten, 
Luftfartsverket, Sjöfartsverket, Trafikverket och Transportstyrelsen. Till stöd i 
krissituationen återfinns vidare SOS Alarm, vilket har en central larmfunktion och 
en samordnande roll vid större händelser. 

På regional nivå återfinns regionerna som bland annat ansvarar för hälso- och 
sjukvård, smittskydd och kollektivtrafik. Samtliga regioner har en 
krishanteringsplan, ständig beredskap och en tjänsteman i beredskap (TiB) som 
kan nås dygnet runt. På regional nivå återfinns även Länsstyrelserna, vilka 
exempelvis ansvarar för samordningen i länet i samband med kris. Även 
länsstyrelserna har en TiB. Se vidare avsnitt 4.2.5. 

På lokal nivå utgör den kommunala verksamheten grunden för 
krishanteringen. Se även avsnitt 4.2.6. Kommunernas krishantering utgör också 
grunden för hela det svenska samhällets krisberedskap. Alla kommuner är skyldiga 
att ha en räddningstjänst för att beredskap för att hindra och begränsa skador. I 
händelse av en extraordinär kris kan en kommunal krisledningsnämnd ta över 
kommunens verksamhet. Kommunen ansvarar även bygga nätverk för att få ett 
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fungerande samarbete med myndigheter, företag, frivilligorganisationer, 
trossamfund och föreningar vid kris. Utöver den kommunala räddningstjänsten 
finns även statlig räddningstjänst bestående av fjällräddningstjänst, 
flygräddningstjänst och sjöräddningstjänst, efterforskning av personer i annat fall, 
miljöräddningstjänst till sjöss och räddningstjänst vid utsläpp av radioaktiva 
ämnen. 

Krishanteringen i Sverige består även av frivilliga resurser. Här kan följande 
nämnas: Frivilliga försvarsorganisationer, Frivilliga resursgruppen, trossamfund 
och spontanfrivilliga. 

De viktigaste föreskrifterna, som aktualiseras i samband med krishantering, 
utgörs av: Lag (1992:1403) om totalförsvar och höjd beredskap; Förordning 
(2015:1053) om totalförsvar och höjd beredskap (Försvarsdepartementet); 
Förordning (2015:1052) om krisberedskap och bevakningsansvariga myndigheters 
åtgärder vid höjd beredskap (Justitiedepartementet); Lag (2006:544) om 
kommuners och regioners åtgärder inför och vid extraordinära händelser i fredstid 
och höjd beredskap; Förordning (2006:637) om kommuners och regioners 
åtgärder inför och vid extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap 
(Justitiedepartementet); Lag (2003:778) om skydd mot olyckor; och Förordning 
(2003:789) om skydd mot olyckor. 

Det andra exemplet på angränsande regelverk handlar om transport av 
farligt avfall. Avfall är också ett komplext område, vilket är reglerat genom 
internationella konventioner, EU-rättsliga akter samt nationella föreskrifter. 
Komplexiteten ökar betydligt då det farliga avfallet ska transporteras. Avfall kan 
nämligen utgöras av farligt avfall eller icke-farligt avfall. När avfall har klassificerats 
som farligt avfall och ska transporteras aktualiseras även regelverken rörande 
transport av farligt gods också.  

Det kan nämnas för den intresserade att, i en annan studie som angränsar till 
projektet, behandlas smittförande avfall. Det gäller smittförande avfall som 
uppkommit inom hälso- och sjukvården i samband med covid-19-pandemin. 
Sådant avfall har ökat i hela Sverige med 14.1% under år 2020. I studien 
konstateras att ifrågavarande avfall utgörs av farligt avfall enligt regelverken för 
avfall och har tilldelats avfallskod 18 01 03. Härigenom aktiveras hårdare 
bestämmelser avseende hanteringen av avfallet. Exempelvis kan det behövas 
tillstånd samt föreligga anmälningsplikt och anteckningsskyldighet. Smittförande 
ämnen indelas i Kategori A eller Kategori B. Covid-19 har klassats som Kategori 
B, vilket inte aktiverar fullt så hårda bestämmelser som Kategori A när det 
exempelvis gäller packning och emballering. 

Det kan även konstateras att det farliga avfallet som uppkommit inom hälso- 
och sjukvården i samband med covid-19-pandemin utgör smittförande farligt 
gods. Sådant gods klassas som 6.2 och har tilldelats UN 3291. 
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Vidare läsning: 

• Sallander, A-S. & Nuldén, U. (2022). Säkerhetsrådgivare för transport av farligt 
gods.  (arbetstitel), Jure Förlag, Stockholm. Kommande bok. 
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5 Säkerhetsrådgivare för 
transport av farligt gods 

 

5.1 Inledning 
Säkerhetsrådgivare för transport av farligt gods är en nyckelfunktion inom 
området transport av farligt gods. De utgör experter, som kan hantera de 
komplexa bestämmelser som omger sådana transporter och torde därmed vara 
mycket viktiga att studera i samband med transporter av farligt gods. Nedan ges en 
sammanfattning av den studie som har genomförts av säkerhetsrådgivarna, vilken 
återfinns i sin helhet i den kommande boken Säkerhetsrådgivare för transport av farligt 
gods (preliminär titel) (Sallander & Nuldén, 2022). Materialet i undersökningen 
baseras på samtal, intervjuer och fältstudier. Härigenom får säkerhetsrådgivarna 
berätta med sina egna ord om hur de upplever sin roll, sitt arbete samt sina 
förutsättningar, möjligheter, begränsningar och utmaningar. 

5.2 Säkerhetsrådgivarna som 
nyckelpersoner 

Det har tidigare i kap. 4 konstateras att regelverken som rör transport av farligt 
gods har tillkommit genom mångåriga koordinerings- och harmoniseringsarbeten 
som ägt rum på internationell nivå, EU-nivå och nationell nivå. Det återfinns 
omfattande bestämmelser för samtliga transportslag. Det gemensamma syftet med 
dessa regelverk är att öka säkerheten vid transporter av farligt gods. I kap. 4 
fastslås att ADR- och RID-regelverken, vilka gäller för väg- respektive 
järnvägstransporter av farligt gods, till sin karaktär är omfattande, detaljerade, och 
försedda med en mycket stor mängd korsreferenser och vidarehänvisningar som 
gör dem svårtillgängliga samt har en hög grad av komplexitet. Detta gäller även för 
de andra regelverken som reglerar övriga transportslagen sjö, flyg och vattenvägar. 
Vad som ytterligare adderar till problematiken är att regelverkens målgrupper i 
vissa fall saknar kunskap och förutsättningar för att kunna tillgodogöra sig de 
materiella bestämmelsernas innehåll, än mindre omsätta och tillämpa dem.  

Med hänsyn till regelverkens komplexitet fanns det en anledning till att inrätta 
en särskild roll, säkerhetsrådgivare för transport av farligt gods, för att 
bestämmelserna verkligen skulle kunna omsättas i praktiken i de faktiska 
verksamheterna som är involverade i transporterar farligt gods. Mot denna 
bakgrund infördes ett lagkrav i 2000-talets början, för verksamheter som är 
involverade som avsändare eller transportör av farligt gods, att utse en, eller flera, 
säkerhetsrådgivare. Syftet med säkerhetsrådgivarna är att garantera att det finns 
någon, som verkligen har goda kunskaper om och förståelse för regelverken, inom 
de verksamheter som på något sätt kommer i kontakt med transporter av farligt 
gods. Säkerhetsrådgivaren har till uppgift att implementera regelverket i den 
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specifika verksamheten utifrån den specifika verksamhetens förutsättningar. Det 
motiverar både kravet på, och behovet av, att utse en säkerhetsrådgivare som en 
expert på regelverkens bestämmelser och som kan stötta verksamheterna att göra 
rätt. Härigenom antas säkerheten vid transport av farligt gods öka i alla steg i 
transportkedjan. 

5.3 Lagkrav på att utse säkerhetsrådgivare 
Det finns således ett lagkrav på att utse minst en säkerhetsrådgivare i verksamheter 
som utför transporter av farligt gods eller som lämnar sådant gods till någon annan 
för transport. Detta gäller för både fysiska och juridiska personer, inklusive 
myndigheter. Kravet återfinns i 11 § Lag (2006:263) om transport av farligt gods. 
Säkerhetsrådgivarens huvudsakliga uppgift är att, under verksamhetsledningens 
ansvar, verka för att skador i samband med transporterna undviks. En 
säkerhetsrådgivare kan vara anställd i verksamheten eller vara en extern konsult. 

Bestämmelsen har sitt ursprung inom EU-rätten och har även införlivats med 
bestämmelserna i ADR-S och RID-S. För svenskt vidkommande gäller kravet på 
säkerhetsrådgivare, inte bara för väg och järnväg, utan även för sjö- och 
flygtransporter. Utvidgningen av tillämpningsområdet syftar till ökad säkerhet vid 
samtliga transportslag och ska även förbättra säkerheten vid övergången mellan 
olika transportslag. Närmare reglering av säkerhetsrådgivaren återfinns i MSBFS 
2015:9 Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps föreskrifter om 
säkerhetsrådgivare för transport av farligt gods. 

5.4 Bakgrund, utbildning och examination 
Flertalet av dem som arbetar som säkerhetsrådgivare förfaller typiskt sett ha två 
alternativa bakgrunder som banat väg in i yrket. Antingen har de utbildning och 
erfarenhet av kemi eller en bakgrund inom transportsektorn. Bland 
säkerhetsrådgivarna med kemibakgrund återfinns exempelvis utbildningar inom 
kemi, kemiska hälsorisker, toxikologi, miljövetenskap, kemiteknik, 
kemikalielagstiftning, biologi och arbetsmiljölagstiftning. Bland 
säkerhetsrådgivarna med transportbakgrund återfinns exempelvis utbildningar och 
erfarenheter av chaufförsyrket, logistik, farligt avfall, befäl, trafikledare, 
produktionsledare, lastningsinstruktör, marknad och försäljning, produktchef, 
renhållning, förarprövare och förarutbildare. Det är således vanligt med kemi- och 
transportbakgrund. Däremot finns det en stor variation inom dessa två 
bakgrunder när det gäller kunskaper och erfarenheter bland säkerhetsrådgivarna. 

Säkerhetsrådgivarnas bakgrunder och erfarenheter inom kemi alternativt 
transport förefaller också ha samband med vilken typ av verksamhet som de väljer 
att arbeta inom. De med kemibakgrund återfinns i hög utsträckning i 
avsändarledet, medan de med transportbakgrund också gärna fortsätter inom just 
transportledet. Det kan vidare konstateras att säkerhetsrådgivarna arbetar inom 
mycket varierande verksamheter.  
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Det kan vid en första anblick uppfattas att gruppen av säkerhetsrådgivare är en 
tämligen homogen grupp. Beaktas yrkesverksamma säkerhetsrådgivarnas 
bakgrund, utbildningar och erfarenheter i kombination med den varierande typen 
av verksamheter som de arbetar inom, så framträder en tydlig heterogenitet. 
Denna bild förstärks genom att säkerhetsrådgivarna dessutom kan arbeta på olika 
sätt. Dels kan säkerhetsrådgivarna vara anställda vid ett visst företag och jobba 
som en intern rådgivare inom bolaget. Inom gruppen av anställda återfinns också 
variationer, där vissa arbetar heltid med säkerhetsrådgivarfrågor, medan andra har 
detta som en bland många andra arbetsuppgifter. Dels kan säkerhetsrådgivarna 
agera som konsulter, antingen som anställda vid konsultföretag eller via ett eget 
företag. Även här återfinns stora skillnader. Vissa säkerhetsrådgivare har endast ett 
fåtal nära kunder som de känner väl, medan andra har ett stort antal kunder som 
de har en mindre frekvent kontakt med. Slutligen kan säkerhetsrådgivarna vara 
både anställda och konsulter. Exempelvis kan de vara anställda som interna 
säkerhetsrådgivare inom en viss verksamhet, men samtidigt agera som konsult 
genom att verksamheten säljer denna tjänst till andra företag. Det kan således 
konstateras att skillnaderna mellan säkerhetsrådgivarna kan vara många och 
betydande avseende deras relation till företaget de verkar för.  

Heterogeniteten blir särskilt intressant eftersom det saknas en enhetlig 
utbildning för den som vill utbilda sig till säkerhetsrådgivare. Eventuella 
utbildningsinsatser utförs av privata aktörer och utifrån dessa aktörers 
utbildningsplaner och val av innehåll. Det krävs heller inte någon särskild 
utbildning för att få arbeta som säkerhetsrådgivare eller för att få utbilda andra till 
säkerhetsrådgivare. Däremot krävs det ett godkänt resultat på MSB:s examination 
för att arbeta som säkerhetsrådgivare. Det krävs en examination per transportslag 
och examinationen ser likadan ut för alla och kan inte modulariseras eller anpassas 
efter behov. Examinationen skrivs på plats i MSB:s lokaler i Karlstad och är 
avgiftsbelagd. Vi kan konstatera att, förutom att säkerhetsrådgivarna utgår från 
samma regelverk i sitt arbete, är examinationen egentligen det enda som alla har 
gemensamt.  

5.5 Säkerhetsrådgivarnas roll och uppgifter 
Säkerhetsrådgivarnas arbetsuppgifter regleras närmare i 4-6 §§ MSBFS 2015:9. Det 
kan konstateras att säkerhetsrådgivarnas huvudsakliga uppgift är att, under 
verksamhetsledningens ansvar, verka för att skador i samband med transporterna 
undviks. Detta görs primärt genom att säkerhetsrådgivaren säkerställer att det 
finns anpassade metoder och rutiner som ska användas för att upprätthålla 
säkerheten.  

Säkerhetsrådgivarna är enligt dem själva framför allt experter som besitter 
fördjupade kunskaper om regelverken för transport av farligt gods. Med hänsyn till 
bestämmelsernas komplexitet är det nödvändigt att säkerhetsrådgivarna kan 
omsätta det materiella innehållet till begripliga rutiner och instruktioner som de 
anställda inom verksamheten kan följa. Säkerhetsrådgivarna ger även rådgivning 
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och stöd till både verksamhetens ledning och anställda avseende transport av 
farligt gods. Ibland ges även rådgivning till verksamhetens kunder. Härutöver görs 
internrevisioner och riskanalyser samt upprättas incident- och olycksrapporter på 
förekommen anledning. Det ingår även att upprätta en obligatorisk årlig rapport 
över verksamheten som lämnas både till verksamhetsledningen och till MSB på 
begäran. Det är därtill säkerhetsrådgivarens uppgift att se till att det finns rutiner 
för att de anställda har den utbildning som krävs. Många säkerhetsrådgivare ägnar 
sig också själva åt utbildning av medarbetare samt själva planeringen och 
samordningen av utbildningsinsatser. Det bör dock betonas att arbetsuppgifterna 
varierar med hänsyn till verksamheten och dess inriktning. Det är också tydligt att 
arbetsuppgifterna säkerhetsrådgivarna själva beskriver i hög utsträckning följer 
MSB:s föreskrift. Det framkommer av det empiriska materialet att 
säkerhetsrådgivarna förefaller utforma sina roller i hög utsträckning utifrån sina 
egna kunskaper, erfarenheter och utbildningar. Mer specifika roller som vi kan 
urskilja i intervjuerna är, förutom expert-rollen ovan, även koordinator-rollen, 
kontrollant-rollen och rollen som möjliggörare. Dessa roller utvecklas och 
problematiseras vidare i Säkerhetsrådgivare för transport av farligt gods. (Sallander & 
Nuldén, 2022). 

Det kan konstateras att säkerhetsrådgivarna har ett brett spektrum av 
varierande arbetsuppgifter. Flera av uppgifterna kräver även djuplodade 
expertkunskaper. Det krävs att de behärskar de komplexa regelverken, men också 
att de kan omsätta kunskaperna i praktiken genom att ta fram tydliga rutiner och 
instruktioner för de specifika verksamheterna. Det kräver i sin tur en god 
kommunikationsförmåga och pedagogiska färdigheter för att kunna nå ut till olika 
personalkategorier med varierande kunskaper och förutsättningar. 
Säkerhetsrådgivaren behöver kunna identifiera risker och potentiella problem för 
att undvika att incidenter och olyckor inträffar. Det innebär med nödvändighet en 
hög grad av ansvarstagande, konsekvenstänkande och ett genuint intresse för 
säkerhetsfrågor. Med hänsyn till att rollen varierar beroende av verksamheternas 
inriktning och typ blir det även viktigt för säkerhetsrådgivarna att kunna anpassa 
sitt arbete och fokus utifrån den aktuella verksamhetens förutsättningar.  

5.6 Utmaningar och svårigheter för 
säkerhetsrådgivarna 

Nedan redogörs för ett urval av utmaningar och svårigheter som lyfts av 
säkerhetsrådgivarna vid samtal och intervjuer. En mer utförlig redogörelse av 
utmaningarna finns i Säkerhetsrådgivare för transport av farligt gods. (Sallander & 
Nuldén, 2022). 

Regelverket  

Säkerhetsrådgivarna har att förhålla sig till ett komplext regelverk om transport av 
farligt gods. En av deras viktigaste arbetsuppgifter är att omsätta det generella 
regelverket till rutiner, metoder och instruktioner som ska tillämpas i den specifika 
verksamhet där säkerhetsrådgivaren verkar. Intervjuerna visar att det är en stor 
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variation bland säkerhetsrådgivarna om hur de upplever och beskriver regelverken. 
En del av dem uppfattar dem som komplexa och svåra att navigera i, medan andra 
uttrycker att de inte ser några större problem alls med regelverken.  

En aspekt som lyfts av säkerhetsrådgivarna är det faktum att det är olika 
regelverk för de fyra olika transportslagen – väg, järnväg, sjöfart respektive flyg. 
MSB är företrädare för regelverken för de två första transportslagen och kan bidra 
med stöd för tolkning av dem. Säkerhetsrådgivarna själva behöver ofta förhålla sig 
till, om inte alla fyra, så åtminstone tre av dem i sitt arbete då transporter ofta 
involverar flera av transportslagen. Det innebär att den huvudsakliga resursen och 
kunskapskällan för sådana transporter är andra säkerhetsrådgivarkollegor. Detta 
ställer krav på ett välfungerande kunskapsutbyte mellan säkerhetsrådgivarna. Det 
kan i sammanhanget även konstateras att säkerhetsrådgivarna i många fall känner 
sig ensamma och även i viss mån klämda mellan arbetsgivare och myndigheterna i 
sin roll. Att de utgör bollplank till ledningen och de anställda i verksamheterna, 
men frågan är vem som utgör säkerhetsrådgivarnas bollplank. Intervjuerna visar 
att de flesta säkerhetsrådgivarna har etablerat nätverk med andra 
säkerhetsrådgivare och att den ideella föreningen SFGS – Säkerhetsrådgivare för 
farligt gods i Sverige utgör en viktig källa till kunskap för dem.  

Studien visar även att säkerhetsrådgivarna uppfattar att de olika 
tillsynsmyndigheterna tolkar regelverket på olika sätt i en del frågor. Det skapar i 
viss mån frustration bland säkerhetsrådgivarna. 

Utbildning och krav för att bli säkerhetsrådgivare  

Säkerhetsrådgivarna lyfter funderingar som rör utbildning för säkerhetsrådgivare 
och den efterföljande examinationen som sker i MSB:s regi. De upplever att det är 
ett problem att MSB inte ställer tydliga krav på utbildningarnas innehåll och 
genomförande. Detta skulle garantera att de som utbildas får en bredare kunskap 
och att de inte riskerar att missa det som en del nuvarande utbildningar utelämnar. 
Säkerhetsrådgivarna i intervjumaterialet är dock eniga om att MSB inte ska ge 
utbildning som myndighet, utan att MSB ska kontrollera dem som ger utbildning.  

Säkerhetsrådgivarna är oroliga för att personer som saknar en längre 
erfarenhet av branschen inte heller kommer att lära sig det som behövs som 
säkerhetsrådgivare. Risken finns att personer bara pluggar för att klara ett prov, där 
bara ett mindre urval av kunskaper testas. Det betyder att det kan finnas 
säkerhetsrådgivare som inte har erfarenhet och tillräckliga kunskaper, men som 
ändå har klarat provet.  

Relationen till verksamhetsledningen  

Lagen är tydlig med att ”Säkerhetsrådgivaren ska under verksamhetsledningens 
ansvar verka för att skador i samband med transporterna förebyggs.” Att verka 
under annans ansvar torde kunna innebära att det kan finnas spänningar mellan 
ledningen och säkerhetsrådgivaren. I intervjumaterialet framkommer att många 
säkerhetsrådgivare uttrycker att de inte har problem med högsta ledningen som 
förstår och tar sitt ansvar. Medan några säkerhetsrådgivare upplever att de har 
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stora problem med en, som de beskriver, tillsynes oförstående högsta ledning som 
ser säkerhetsrådgivaren som en kostnad och som inte bidrar till den affärsmässiga 
delen av verksamheten. Säkerhetsrådgivarna arbetar förebyggande, för att inget ska 
hända och då menar de att det är svårt att få företagsledningen att förstå varför det 
ska lägga pengar på något som inte har hänt. Utmaningen blir att kunna visa på 
hur mycket pengar som går att spara genom att jobba förebyggande.  

En ledningsfråga som engagerar många av säkerhetsrådgivarna är 
svårigheterna med att få till planerade utbildningsinsatser av medarbetarna i 
företagen. En del av säkerhetsrådgivarna, som genomför sådana utbildningar, ser 
problem med personer som aldrig kommer till utbildningarna trots att de är 
kallade. Det kan bero på att en del företag har skiftgående personal eller stor 
omsättning av personal. Det händer också att nyanställd personal får vänta länge 
innan de får adekvat utbildning, för att nämna några problem med att säkerställa 
att kunskapen finns hos de som hanterar det farliga godset.  

Intervjuerna visar att förutsättningar skiljer sig för de säkerhetsrådgivare som 
verkar som konsulter, i jämförelse med dem som är anställda i företaget. 
Konsulterna besöker verksamheten och dess ledning. Många gånger träffar de 
enbart en kontaktperson. De som är anställda i företagen har ofta en mer komplex 
roll och inte sällan andra uppdrag som i många fall kan tangera arbetsuppgifterna 
som åligger säkerhetsrådgivarna.  

Erfarenhet som både anställd och konsult 

Av de intervjuade säkerhetsrådgivarna är det ett antal personer som har 
erfarenheter från både rollen som konsult och anställd. De menar att som konsult 
är det lätt att komma med nya idéer, men att det sedan är svårt att säkerställa att 
idéerna verkligen blir implementerade i företaget. Som anställd på företaget finns 
det en annan möjlighet att påverka och ha koll på hur företaget fungerar och ge 
mer relevanta råd än i en konsultroll. Däremot kan det vara svårt även för en 
anställd säkerhetsrådgivare att nå fram i den egna verksamheten. Strukturer, 
hierarkier och konflikter kan sätta stopp. I sådant fall kan det vara enklare att 
komma in utifrån som en extern konsult enligt intervjuerna.  

Konsultrollens förutsättningar  

Säkerhetsrådgivare som har en anställning i en verksamhet har funderingar om de 
som verkar som konsulter och hur många verksamheter kan vara rådgivande för 
med en bibehållen kvalitet. Samtidigt som vissa konsulter berättar att de väljer att 
tacka nej eller avsluta uppdrag hos kunder som inte visar att de tar säkerheten på 
allvar. Vissa konsulter avslutar även uppdrag när de upplever att kundens 
verksamhet blivit för stor och omfattande. Dessa säkerhetsrådgivare 
rekommenderar då kunden att istället anställa en intern person som 
säkerhetsrådgivare.  
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Rapportering och årlig rapport  

I säkerhetsrådgivarnas arbetsuppgifter ingår det att rapportera in tillbud, incidenter 
och olyckor till verksamhetsledningen, som i sin tur ska rapportera vidare till 
myndigheterna. Det framkommer i intervjumaterialet att säkerhetsrådgivarna 
upplever att det finns vissa oklarheter avseende vad som ska rapporteras in och till 
vilken myndighet.  

En rapportering som säkerhetsrådgivarna har starka synpunkter om är den 
årsrapport som enligt föreskriften ska upprättas och arkiveras i fem år. De 
ifrågasätter värdet av en sådan rapport och en del av säkerhetsrådgivarna ser dem 
som meningslösa. Framförallt med argumentet att viktiga saker rapporteras till 
ledningen snarast, inte en gång per år. De verkar också utforma årsrapporten på 
väldigt olika sätt. En del tar fram en fyllig rapport till sitt eller sina företag årligen. 
Andra återanvänder tidigare års, ofta kortfattade, rapport med vissa ändringar och 
justering, och några avvaktar till MSB begär in årsrapporten innan de 
sammanställer dem. Det finns heller ingen vägledning från MSB för hur en 
årsrapport ska vara utformad.  

Ytterligare ett exempel på inrapportering är säkerhetsrådgivarregistret hos 
MSB där verksamheter ska registrera vem de har som säkerhetsrådgivare. Detta 
register skulle kunna användas som en resurs av de andra tillsynsmyndigheterna 
för att få kontaktuppgifter till säkerhetsrådgivare och följa upp att de som 
anmodats att utse säkerhetsrådgivare. MSB skulle därmed kunna utveckla registret 
och dess användningsområde ytterligare.  

Tillsyn och kontroll 

Tillsynsmyndigheternas kontroller är ett område där säkerhetsrådgivarna ser 
flertalet problem och utmaningar. Framförallt önskar de att tillsynen ökar för att 
komma tillrätta med de brister som finns inom transport av farligt gods för att 
lyfta branschen och öka säkerheten. Säkerhetsrådgivarna efterfrågar mer kontroller 
av framförallt Trafikpolisen och Kustbevakningen. Intervjuerna visar vidare att de 
är frågande, eller rent av kritiska, till att MSB endast utför tillsyn hos de 
verksamheter som lever upp till lagkraven och har säkerhetsrådgivare registrerade. 
Ett större fokus bör ägnas dem som inte har en säkerhetsrådgivare, men som ska 
ha det.  

Verksamheter som saknar säkerhetsrådgivare  

Verksamheter som omfattar avsändning eller transport av farligt gods ska enligt 
lag utse en, eller flera, säkerhetsrådgivare. Trots lagkravet är det sannolikt många 
verksamheter som inte uppfyller detta. Säkerhetsrådgivarna själva uttrycker att den 
troligaste orsaken för detta är okunskap, men även att det finns oseriösa aktörer i 
branschen. De menar att många helt enkelt saknar den kunskap som behövs med 
tanke på den typ av gods som de hanterar. Säkerhetsrådgivarna uttrycker att det 
normalt sett fungerar bättre i de större företagen. I mindre företag saknas 
emellanåt möjlighet att avsätta personal som har koll på lagar och regler. För 
mindre företag kan en säkerhetsrådgivare innebära en relativt stor kostnad. Risken 
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finns därmed att verksamheter med begränsad ekonomi och små marginaler 
försöker finna lösningar som egentligen bara innebär en ”säkerhetsrådgivare på 
pappret”, vilket naturligtvis påverkar säkerhetsrådgivarnas möjligheter att utföra 
sitt arbete.  

Säkerhetsrådgivarna ser allvarligt på att verksamheter de kommer i kontakt 
med i sitt arbete inte har säkerhetsrådgivare och uppmuntrar MSB att ta ett 
krafttag för att identifiera och informera dessa företag. Samtidigt vet 
säkerhetsrådgivarna att det är en tids- och resurskrävande insats som krävs för 
detta. Det måste dock prioriteras av MSB. 

5.7 Avslutande reflektion 
Kapitlet har presenterat delar från en mer omfattande intervjustudie med 
säkerhetsrådgivare för transport av farligt gods. Intervjuerna visar på deras 
olikheter, deras utmaningar och svårigheter i detta arbete. Vi kan konstatera att de 
utgör en heterogen grupp av personer som alla, utifrån sina förutsättningar, 
arbetar för att transporter av farligt gods ska kunna ske på ett säkert sätt. Sverige är 
förskonat från större olyckor med farligt gods. Incidenter och tillbud sker dock var 
och varannan dag. I ett så komplext system som transport av farligt gods utgör är 
det rimligt att anta att säkerhetsrådgivaren är den enskilt viktigaste funktionen för 
att säkerställa att dessa transporter utförs på ett så säkert sätt som möjligt. Det är 
därför av största vikt att de verksamheter som är involverade i transport av farligt 
gods, som avsändare eller som transportör, har tillgång till den kompetens som 
säkerhetsrådgivaren utgör för att det ska vara säkra transporter av farligt gods.  

Det kan vidare konstateras att branschorganisationen Säkerhetsrådgivare för 
farligt gods i Sverige, (SFGS) är en viktig resurs för säkerhetsrådgivarna. SFGS är 
sannolikt också en viktig resurs för MSB och andra tillsynsmyndigheter. Vi ser en 
potential i en ökad kunskapsdelning mellan branschen och MSB. I detta utgör 
SFGS och säkerhetsrådgivarna en viktig kontaktyta eller gränssnitt mellan 
parterna. Det kan slutligen konstateras att säkerhetsrådgivarna kanske faktiskt 
utgör den enda garanten för ökad säkerhet vid transport av farligt gods. All tillsyn 
och alla kontroller kan, även om den utökas, endast utgöra begränsade stickprov i 
ett komplext transportsystem. 

Vidare läsning: 

• Sallander, A-S. & Nuldén, U. (2022). Säkerhetsrådgivare för transport av farligt 
gods (arbetstitel) Jure Förlag, Stockholm. Kommande bok. 

• Sallander, A-S. & Nuldén, U. Safe transport of dangerous goods – In a knowledge 
sharing perspective. Kommande artikel.  

• Sallander, A-S. & Nuldén, U. Safety adviser for transport of dangerous goods – A 
case study of safety professionals. Kommande artikel. 
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6 Tillsyn för säkrare 
transporter av farligt 
gods 

6.1 Inledning 
Syftet med lagen (2006:263) om transport av farligt gods (LFG) är att förebygga, 
hindra och begränsa att transporter av farligt gods eller obehörigt förfarande med 
godset orsakar skador på liv, hälsa, miljö eller egendom. I förarbetena till LFG 
beskrivs hur ett väl utbyggt och organiserat system för tillsyn är en garanti för att 
lagens syfte ska kunna uppnås. En effektiv tillsyn anses verka förebyggande och 
bidra till en säkrare hantering av det farliga godset. (Prop. 2005/06:51, s. 57).  

I det här kapitlet presenteras vissa centrala utgångspunkter avseende tillsyn 
och en problematisering avseende tillsyn av transport av farligt gods. Syftet är att 
ge läsaren en grund för att ta sig an andra publikationer som är ett utflöde av det 
aktuella forskningsprojektet. Varje avsnitt avslutas med hänvisningar till våra 
publikationer där tillsyn av transport av farligt gods undersöks och analyseras 
närmare. Inledningsvis beskrivs ett antal utgångspunkter när det gäller effektiv 
tillsyn, baserat på uttalanden i en skrivelse om tillsyn från regeringen och 
uttalanden i förarbeten. Därefter presenteras vissa teman som har studerats 
närmare inom ramen för projektet. 

6.2 Regeringens styrande uttalanden 
Tillsyn är ett begrepp som vid en första anblick kan verka okomplicerat. Det har 
dock under lång tid visat sig att såväl innebörden av begreppet som den faktiska 
verksamhet som tillsynen innebär är bärare av problem. I ett försök att nå en 
samlad bild av begreppet tillsyn och skapa en enhetlighet i den offentliga tillsynen 
tillsattes en statlig utredning år 2000. Utredningen levererade ett delbetänkande 
Statlig tillsyn - Granskning på medborgarnas uppdrag (SOU 2002:14) och ett 
huvudbetänkande Tillsyn. Förslag om en tydligare och effektivare tillsyn (SOU 2004:100). 
Utredningen mynnade ut i ett förslag till en ny tillsynslag. I normala fall skulle ett 
sådant lagstiftningsförslag ha legat till grund för en proposition från regeringen till 
riksdagen. Så blev dock inte fallet. 2009 valde regeringen att behandla förslaget 
och presentera det som en skrivelse från regeringen: En tydlig, rättssäker och effektiv 
tillsyn (Skr. 2009/10:79). I skrivelsen presenterar regeringen generella bedömningar 
av hur en tillsynsreglering bör vara utformad och vissa utgångspunkter för vad 
som avses med begreppet tillsyn. I skrivelsen framhåller regeringen ett antal 
punkter som syftar till att nå en ökad enhetlighet avseende begreppet tillsyn. Dessa 
punkter har också kommit att fungera som auktoritativa uttalandena när det gäller 
vad som är viktigt för att nå effektivitet i tillsynen. I förarbetena till LFG beskrivs 
hur de utgångspunkter som har presenterats av Tillsynsutredningen, och som 
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utgör grunden för regeringens skrivelse, ska vara vägledande när det gäller tillsyn 
av transport av farligt gods. (SOU 2004:87, s. 130–131). 

I Skr. 2009/10:79 betonar regeringen att tillsynen bör vara tydligare och mer 
enhetlig för att bli mer effektiv och rättssäker. Begreppet tillsyn ska i första hand 
användas för verksamhet som innebär en självständig granskning för att 
kontrollera om ett tillsynsobjekt uppfyller de krav som följer av lag eller andra 
bindande föreskrifter och vid behov leda till beslut om åtgärder som syftar till att 
åstadkomma rättelse hos den objektansvarige. (Skr. 2009/10:79, s. 14). Inom 
området för transport av farligt gods handlar det om uppfyllelse av de krav som 
följer av de regelverk som presenteras i kap. 4 i denna rapport. Tillsyn tar sig 
uttryck i konkreta aktiviteter, t.ex. där det kontrolleras om en transport av farligt 
gods på väg uppfyller de krav som framgår av regelverket. Hur sådana aktiviteter 
eller kontroller genomförs har studerats närmare inom ramen för projektet, vilket 
bl.a. presenteras närmare i kap. 7. Karaktäristiskt för tillsyn är också att den kan 
leda till olika typer av sanktioner i syfte att komma tillrätta med brister i den 
granskade verksamheten.  

En aspekt av betydelse för effektiv tillsyn är enligt skrivelsen samordning 
mellan myndigheter. Myndigheter som har samma tillsynsobjekt ska samordna sin 
tillsyn för att den granskade verksamheten ska störas så lite som möjligt. Bristande 
samordning, men också oklarheter avseende myndigheternas ansvar för tillsyn, kan 
leda till brister i både effektivitet och rättssäkerhet. Av 12 § LFG framgår att 
tillsynen ska genomföras så att den inte orsakar större olägenheter än vad som är 
nödvändigt med hänsyn dess ändamål. I förarbetena beskrivs hur det är angeläget 
att verksamheten hos den som är utsatt för tillsyn påverkas i så liten utsträckning 
som möjligt. Som exempel nämns att tillsyn avseende samma förhållanden flera 
gånger under en och samma transport bör undvikas. (Prop. 2005/06: 51, s. 78). 

Regeringens skrivelse har ett tydligt fokus på tillsyn generellt sett och vad som 
krävs för att uppnå en effektiv tillsyn. Det kan mot bakgrund av denna skrivelse 
konstateras att det är flera faktorer som kan anses ha betydelse för en effektiv 
tillsyn. I statliga utredningar riktas fokus ibland på en eller flera av dessa faktorer, 
även om det inte är uttalat att det handlar om tillsyn. Den 28 april 2021 
överlämnades ett betänkande till regeringen om effektivare kontroller av 
yrkestrafik Kontroller på väg (SOU 2021:31). I utredningen riktas fokus mot effektiva 
kontroller och hög regelefterlevnad, men inte tillsyn som sådan. En av 
utredningens slutsatser är att det finns brister i samverkan mellan 
Polismyndigheten, Transportstyrelsen och övriga myndigheter när det gäller 
strategiska kontrollfrågor kopplade till yrkestrafiken. En annan slutsats är att 
frågan huruvida kontrollerna är effektiva och utförs i tillräcklig omfattning inte 
kan bedömas då det saknas underlag. I relation till farligt gods så bedömer 
utredningen att tillsynsverksamheten kan effektiviseras om tillsynsmyndigheterna 
ges möjlighet att hantera uppgifter om genomförda kontroller på ett mer samlat 
sätt. Vidare förordar utredningen om effektivare kontroller av yrkestrafik en 
starkare nationell styrning av, inte minst, trafikpolisens verksamhet inom 
Polismyndigheten. Hur tillsynsmyndigheterna hanterar uppgifter i samband med 
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genomförda kontroller har studerats inom ramen för projektet och presenteras 
närmare i kap. 3 och 7. Nedan ges två exempel på publikationer för vidare läsning 
om effektiv tillsyn, varav den senare är publicerad inom ramen för det aktuella 
forskningsprojektet. 

Vidare läsning:  

• Malmberg, L-G. Effektiv tillsyn. En studie av tillsynsmyndigheterna, den 
effektiva tillsynen och offentlighetsprincipens inverkan på effektiviteten. 
Förvaltningsrättslig tidskrift 2004, s. 425–459. 

• Malmberg, L-G. Effektiv tillsyn. Vägen till en effektiv tillsyn – generell 
tillsynslag, skarpare reglering i myndighetsförordningar eller 
tillsynsvägledning? Förvaltningsrättslig tidskrift 2021 s. 297–339. Se även 
kommande publiceringar i Förvaltningsrättslig tidskrift under 2021–2022. 

6.3 Myndigheternas tillsynsuppdrag 
LFG ger uttryck för allmänna bestämmelserna om tillsyn av transport av farligt 
gods. Lagen pekar inte ut några ansvariga tillsynsmyndigheter per se, utan anger 
enbart de grundläggande bestämmelserna för transporterna och tillsynen. I 
förordning (2006:311) om transport av farligt gods (FFG) görs en distinktion 
mellan olika typer av myndigheter och uppdrag: transportmyndigheter, behöriga 
myndigheter för särskilt föreskrivna uppgifter, behöriga organ och behöriga 
myndigheter i tillsynsfrågor. När det gäller transport av farligt gods är MSB och 
Transportstyrelsen transportmyndigheter enligt 2 § FFG. En transportmyndighet 
har t.ex. rätt att meddela föreskrifter. En behörig myndighet har enligt FFG i 
uppdrag att hantera särskilda uppgifter. Exempelvis har Polismyndigheten i 
egenskap av behörig myndighet i uppdrag att fatta beslut om tillstånd för lastning 
och lossning av farligt gods på offentlig plats inom tätbebyggt område, vilket 
framgår av 7–8 §§ FFG. Behöriga organ hanterar särskilt angivna tekniska 
kontroller. När det gäller t.ex. besiktningar av fordon för transport på väg får 
sådana endast utföras av utpekade besiktningsorgan. De aktuella 
besiktningsorganen, dvs. de behöriga organen, ska vara ackrediterade av Styrelsen 
för ackreditering och teknisk kontroll, även kallat SWEDAC.  

De myndigheter som har i uppdrag att bedriva tillsyn bestäms av regeringen 
och anges i FFG. Det är även regeringen som bestämmer inom vilka områden 
som respektive myndighet ska bedriva tillsyn. Av 12 § LFG framgår att 
tillsynsmyndigheternas uppdrag är att kontrollera att lagen och de föreskrifter som 
har meddelats med stöd av lagen följs. Själva syftet med tillsynen är således att 
kontrollera de aktuella verksamheterna och säkerställa regelefterlevnaden. På så vis 
kan riskerna för olyckor och skador på personer, egendom och miljö minskas och 
målsättningen är att transporter av farligt gods ska bli säkrare. Inom ramen för 
projektet har stort fokus riktats mot tillsynsmyndigheternas uppdrag och främst de 
tillsynsmyndigheter som har i uppdrag att bedriva tillsyn av transport av farligt 
gods på väg. När det gäller transport av farligt gods är uppdraget att bedriva tillsyn 
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fördelat mellan fem olika myndigheter enligt 10 § FFG: Transportstyrelsen, 
Polismyndigheten, Kustbevakningen, Strålsäkerhetsmyndigheten och MSB. De 
olika myndigheternas generella uppdrag behandlas i kap. 4. Tillsynsmyndigheterna 
har ansvar för tillsyn av olika transportslag och hur ansvaret har fördelats framgår 
av 10 § FFG:   

 Transportstyrelsen: sjötransporter, lufttransporter och järnvägstransporter,  
 Polismyndigheten: transporter på land utom järnvägstransporter  
 Kustbevakningen: gods i hamnars landområden som är avsett för vidare 

transport samt, på Transportstyrelsens begäran om biträde, sjötransporter  
 Strålsäkerhetsmyndigheten: transporter av radioaktiva ämnen  
 Myndigheten för samhällsskydd och beredskap: säkerhetsrådgivare för samtliga 

transportslag, transportabla tryckbärande anordningar, transportskydd 
samt utbildning och examination av förare av transporter av farligt gods 
på väg och i terräng. 

Av 10 § FFG framgår också att MSB har ett samordningsansvar när det gäller 
tillsynsmyndigheternas verksamhet. I kapitlets sista avsnitt beskrivs den 
samordnade tillsynen närmare. MSB ska också bistå med teknisk sakkunskap till de 
myndigheter som utövar tillsyn av transporter på land. 

För en effektiv och rättssäker tillsyn är det enligt regeringen viktigt att den 
aktuella lagstiftningen ger en tydlig vägledning om vad tillsynsuppgiften innebär 
och vem som har i uppdrag att utföra den. Detta ska vara tydligt för 
tillsynsmyndigheten, men också för medborgaren och för den som är föremål för 
tillsyn. (Skr. 2009/10:79, s. 6). Vid en närmare undersökning av de centrala 
regelverken för transport av farligt gods framgår att de aktuella 
tillsynsmyndigheterna har olika uppdrag och ansvarsområden och att ansvaret inte 
är renodlat till att bedriva tillsyn. Ett exempel är MSB som har uppdrag som 
transportmyndighet, behörig myndighet och behörig myndighet i tillsynsfrågor när 
det gäller transport av farligt gods på väg. Ett annat exempel är Polismyndigheten 
som har uppdrag som behörig myndighet, och behörig myndighet för 
tillsynsfrågor, på samma område. Det är således en diversifierad bild av 
tillsynsmyndigheternas ansvar och uppdrag som framträder. När denna bild ställs i 
relation till regeringens skrivelse (Skr 2009/10:79), som har ett fokus på 
enhetlighet, tydlighet och rättssäkerhet, kan det därför antas att komplexiteten i 
myndighetsstrukturen kan ge upphov till problem och svårigheter att bedriva en 
effektiv tillsyn. En annan aspekt av betydelse i det här sammanhanget är att 
regeringens styrning av myndigheterna är svår att urskilja. Tillsyn av transport av 
farligt gods har sällan varit utpekat som ett prioriterat område i t.ex. 
regleringsbreven till de aktuella myndigheterna. 

En annan viktig aspekt är frågan om aktuella tillsynsmyndigheters 
förutsättningar att utföra sitt uppdrag. Som beskrivits tidigare syftar tillsynen inom 
området transport av farligt gods bl.a. till att kontrollera regelefterlevnaden inom 
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området. För att kunna utföra ett sådant uppdrag krävs både kompetens och 
resurser av olika slag. Detta utvecklas närmare i kap. 7. 

Vidare läsning:  

• Bäckman, T. (2022). Effektiv tillsyn av transport av farligt gods. (arbetstitel) Jure 
Förlag, Stockholm. Kommande bok.  

• Malmberg, L-G. (2004). Effektiv tillsyn. En studie av 
tillsynsmyndigheterna, den effektiva tillsynen och offentlighetsprincipens 
inverkan på effektiviteten. Förvaltningsrättslig tidskrift 2004 s. 425–459. 

• Malmberg, L-G. (2021). Effektiv tillsyn. Vägen till en effektiv tillsyn – 
generell tillsynslag, skarpare reglering i myndighetsförordningar eller 
tillsynsvägledning? Förvaltningsrättslig tidskrift 2021 s. 297–339. Se även 
kommande publiceringar i Förvaltningsrättslig tidskrift under 2021–2022. 

• Sallander, A-S., (2018). Delrapport för Transparent Informationshantering och 
Samverkan för ökad Säkerhet vid transport av farligt gods (TISS) – Juridiska 
utgångspunkter och regelöversikt. Juridiska institutionens skriftserie vid 
Göteborgs universitet, Nr 030, 2018. 

• Sallander, A-S. & Nuldén, U. (2022). Säkerhetsrådgivare för transport av farligt 
gods.  (arbetstitel), Jure Förlag, Stockholm. Kommande bok. 

6.4 Rättsliga utgångspunkter avseende 
tillsynens genomförande 

Syftet med LFG är att förebygga, hindra och begränsa att transporter av farligt 
gods eller obehörigt förfarande med godset orsakar skador på liv, hälsa, miljö och 
egendom. Den som transporterar farligt gods, eller lämnar farligt gods till någon 
annan för transport, ska enligt 2 § LFG vidta de skyddsåtgärder och 
försiktighetsmått som i övrigt behövs för att förebygga och begränsa att godset, 
genom transporten eller genom obehörigt förfarande med godset vid transport på 
land, orsakar skador på liv, hälsa, miljö eller egendom.  

Tillsynen över transporter av farligt gods är lika mycket en internationell 
angelägenhet som en nationell. För samtliga transportslag finns såväl 
internationella som nationella regler för hur tillsyn ska gå till. Regelverken beskrivs 
närmare i kap. 4. Som beskrivits tidigare ska de aktuella tillsynsmyndigheterna 
kontrollera och korrigera bristande regelefterlevnad. En viktig utgångspunkt för 
tillsynen, som också nämnts tidigare, är att den genomförs så att den inte orsakar 
större olägenheter för den objektansvarige än vad som är nödvändigt med hänsyn 
till dess ändamål. De medel som används för tillsyn ska vara proportionerliga och 
ändamålsenliga i förhållande till syftet med den aktuella lagstiftningen. 

Som beskrivs ovan har tillsynsmyndigheterna ansvar för tillsyn av olika 
transportslag. Mot bakgrund av respektive myndighets utpekade uppdrag kan 
också sägas att myndigheterna har mer eller mindre avgränsade tillsynsuppgifter. 
Ett exempel är MSB som bl.a. har i uppdrag att utöva tillsyn när det gäller 
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säkerhetsrådgivare. Tillsynsobjekten kan vara både fysiska personer eller juridiska 
personer. Förutsättningar för och problem i samband med den operativa tillsynen, 
dvs. den tillsyn som de facto utförs undersöks och analyseras närmare i kap. 7 och 
i nedanstående publikationer: 

Vidare läsning:  

• Bäckman, T. (2022) Effektiv tillsyn av transport av farligt 
gods (arbetstitel), Jure Förlag, Stockholm. Kommande bok.  

• Malmberg, L-G. (2004). Effektiv tillsyn. En studie av 
tillsynsmyndigheterna, den effektiva tillsynen och offentlighetsprincipens 
inverkan på effektiviteten. Förvaltningsrättslig tidskrift 2004 s. 425–459. 

• Malmberg, L-G. Effektiv tillsyn. Vägen till en effektiv tillsyn – generell 
tillsynslag, skarpare reglering i myndighetsförordningar eller 
tillsynsvägledning? Förvaltningsrättslig tidskrift 2021 s. 297–339. Se även 
kommande publiceringar i Förvaltningsrättslig tidskrift under 2021–2022. 

• Sallander, A-S. (2017). Genomförande och måluppfyllelse – EU:s direktiv 
om kontroll av vägtransport av farligt gods. Förvaltningsrättslig tidskrift. 2017 
s. 329–345. 

• Sallander, A-S. & Nuldén, U. (2022). Säkerhetsrådgivare för transport av farligt 
gods.  (arbetstitel), Jure Förlag, Stockholm. Kommande bok. 

• Sallander, A-S., Nuldén, U., Samordnad tillsyn (arbetstitel). Kommande 
artikel. 

6.5 Samverkan 
Inom området transport av farligt gods är det flera myndigheter som har ansvar att 
bedriva tillsyn. När flera myndigheter är involverade i tillsyn på samma område 
anses det, för en effektiv tillsyn, vara viktigt med samordning mellan 
myndigheterna. Samordning kan ske för tillsynsobjektens skull, för att tillsynen 
inte ska vålla större kostnad eller olägenhet hos den objektansvarige än vad som är 
nödvändigt. Tillsynsorganen bör verka för att besök som avser samma 
tillsynsobjekt eller objektansvarig sker samtidigt. (Skr. 2009/10:79, s. 24–25.) 
Bristande samordning anses kunna leda till att tillsynen varierar mer än vad som är 
motiverat, vilket i förlängningen riskerar att leda till bristande rättssäkerhet för den 
objektansvarige. (Skr. 2009/10:79, s. 28). 

 Någon särskild reglering för samordning vid tillsyn har regeringen emellertid 
inte infört. Däremot ligger det i MSB:s myndighetsuppdrag att agera som 
samordnare för tillsynen av transport av farligt gods. I 8 § förvaltningslagen 
(2017:900), FL finner vi ett rättsligt krav på att förvaltningsmyndigheter ska 
samverka. Sådan samverkan syftar ytterst till att förvaltningen ska vara så effektiv 
som möjligt och vara till nytta för samhällsmedborgarna. Hur myndigheterna ska 
samverka, i vilken form och på vilket sätt, framgår emellertid inte av lagstiftningen. 
(Bäckman, 2021)  
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Ett viktigt element i alla former av samverkan är informationsutbyte. Eftersom 
transport av farligt gods är en internationell angelägenhet förutsätts t.ex. att 
medlemsstaterna inom EU samverkar med varandra. För att kontrollerna inom 
EU ska vara enhetliga har EU infört regler som är gemensamma för alla 
medlemsstater. Det s.k. kontrolldirektivet omfattar bl.a. bestämmelser om att 
medlemsstaterna ska samverka med varandra genom utbyte av information i vissa 
fall rörande transport av farligt gods. Kontrolldirektivet ställer krav på att 
medlemsstaterna ska ge varandra ömsesidigt bistånd för att åstadkomma en god 
tillämpning av direktivet. Reglerna kan sägas illustrera den svenska 
förvaltningsrättsliga principen att myndigheterna ska räcka varandra handen. Det 
handlar t.ex. om att medlemsstaterna enligt 14 § FFG i vissa fall ska rapportera 
allvarliga eller upprepade överträdelser av regelverken. 

I den svenska lagstiftningen kompletteras den generella bestämmelsen om 
samverkan i förvaltningslagen med en bestämmelse om informationsskyldighet 
mellan myndigheter. Denna bestämmelse framgår av 6 kap. 5 § offentlighet- och 
sekretesslagen (2009:499), OSL. Informationsskyldigheten beskrivs som en 
förutsättning för effektiv samverkan myndigheterna emellan. (SOU 2003:99, s. 222 
och s. 230). Bestämmelsen om samverkan i FL och den generella bestämmelsen 
om informationsskyldighet i OSL bryter dock inte eventuell sekretess. Avgörande 
för huruvida samverkan och informationsutbyte kan komma till stånd är i själva 
verket de olika sekretessbestämmelsers utformning (Bäckman, 2021). 

Vidare läsning:  

• Bäckman, T. (2022). Effektiv tillsyn av transport av farligt 
gods (arbetstitel), Jure Förlag, Stockholm. Kommande bok.  

• Malmberg, L-G. (2004). Effektiv tillsyn. En studie av 
tillsynsmyndigheterna, den effektiva tillsynen och offentlighetsprincipens 
inverkan på effektiviteten. Förvaltningsrättslig tidskrift 2004 s. 425–459. 

• Malmberg, L-G. (2021). Effektiv tillsyn. Vägen till en effektiv tillsyn – 
generell tillsynslag, skarpare reglering i myndighetsförordningar eller 
tillsynsvägledning? Förvaltningsrättslig tidskrift 2021 s. 297–339. Se även 
kommande publiceringar i Förvaltningsrättslig tidskrift under 2021–2022. 

• Sallander, A-S., (2017). Genomförande och måluppfyllelse – EU:s direktiv 
om kontroll av vägtransport av farligt gods. Förvaltningsrättslig tidskrift 2017, 
s. 329-345.  

6.6 Sanktioner 
Att tillsynsmyndigheterna kan ingripa vid såväl mindre eller mer allvarliga brister 
anses vara helt grundläggande för en effektiv tillsyn. Ingripande vid tillsyn anses 
inte bara ha ett bestraffande syfte, utan kan också ha en framåtsyftande funktion 
och tillse att regler följs i framtiden. Sanktioner vid tillsyn bör enligt regeringen 
vara proportionerliga i förhållande till de konstaterade bristerna. Det bör finnas 
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möjlighet till ingripande vid både mindre allvarliga och allvarliga överträdelser. 
(Skr. 2009/10:79, s. 41). 

Det finns sanktioner av olika karaktär i LFG. Av 14 § framgår att 
tillsynsmyndigheterna får meddela de förelägganden eller förbud som behövs för 
att lagen eller föreskrifter som har meddelats med stöd av LFG ska följas. Ett 
beslut om föreläggande eller förbud får förenas med vite. Vidare är 16 § LFG en 
bestämmelse om straffansvar med böter eller fängelse i straffskalan. 

Med stöd av intervjumaterialet framkommer exempelvis att Kustbevakningens 
möjligheter att beivra brott enligt IMDG-koden är problematiska. Detta utvecklas 
närmare i kap. 4. Tillsyn kan vara startpunkten på ett brottmål, dvs. en kontroll i 
samband med tillsyn kan innebära att det påbörjas en utredning om straffansvar. 
Det empiriska materialet visar på vikten av en fungerande rättskedja när det gäller 
eventuella brott mot LFG. En annan viktig aspekt är att de sanktioner som finns 
bör vara kännbara, för att tillsynen i sig ska anses effektiv. I det empiriska 
materialet framkommer att tillsynsmyndigheterna är av uppfattningen att 
sanktionerna på området för transport av farligt gods behöver skärpas. 

En utgångspunkt för en effektiv och rättssäker tillsyn får anses vara att de 
tillgängliga sanktionerna är anpassade till eventuella brister i tillsynsobjektets 
verksamhet. (Skr. 2009/10:79, s. 42–43). När det gäller transport av farligt gods 
kan ansvaret att agera i enlighet med enligt lag och föreskrifter placeras längs med 
den s.k. transportkedjan, som t.ex. omfattar den som avsänder transport av farligt 
gods på väg. I intervjumaterialet framkommer att de kontroller som faktiskt utförs 
riktar sig huvudsakligen mot chaufförerna, vilket innebär att de tillgängliga 
sanktionerna främst riktar sig mot en specifik aktör i transportkedjan. Det är 
emellertid inte självklart att chauffören i praktiken har möjlighet att påverka 
innehållet i, eller ens har kunskap om innehållet i transporten, vilket innebär att 
sanktionerna inte i alla fall kan anses vara anpassade till transportkedjans 
komplexitet. Vidare har chauffören i en del fall en utsatt position, vilket också kan 
urskiljas med hjälp av det empiriska materialet. 

Vidare läsning:  
• Bäckman, T. (2022). Effektiv tillsyn av transport av farligt 

gods (arbetstitel), Jure Förlag, Stockholm. Kommande bok.  
• Sallander, A-S. & Nuldén, U. (2020b). HD om författningstext på annat 

språk än svenska – Återverkningar även för IMDG-koden?, 
Förvaltningsrättslig tidskrift 2020, s. 463-491.  

• Sallander, A-S. & Nuldén, U. (2020a). Misstänkta brott med farligt gods utreds 
inte. Debattartikel i Svenska Dagbladet, digital publicering 2020-05-21 och 
publicering i papperstidning 2020-05-22.  
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6.7 Samordnad tillsyn i praktiken 
6.7.1 Bakgrund 
Det här avsnittet handlar om myndigheternas samordnade tillsyn i praktiken. I 
regeringens skrivelse beskrivs att ”den offentliga tillsynen är viktig för att stärka 
efterlevnaden av de föreskrifter som bl.a. riksdagen och regeringen har beslutat. 
Den bidrar till att upprätthålla grundläggande värden i samhället såsom 
rättssäkerhet, effektivitet och demokrati. Medborgarna ska genom tillsynen vara 
förvissade om att deras intressen tas till vara.” (Skr. 2009/10:79, s. 5). Det kan 
återigen framhållas att det saknas en entydig definition av vad begreppet tillsyn 
egentligen innebär. Att det saknas en klar definition kan medföra svårigheter, både 
för allmänheten och för tillsynsmyndigheterna. ”Det ger dålig vägledning om vad 
en tillsynsuppgift innebär, såväl för medborgaren som för den som har till uppgift 
att utföra tillsynen eller är föremål för den”. (Skr. 2009/10:79, s. 6). Det framhålls 
även i skrivelsen att samverkan och samordning mellan tillsynsorganen är viktig. 
En god samordning mellan tillsynsorganen antas kunna öka effektiviteten i 
tillsynsarbetet. Samordning anses även vara nödvändig för att inte störa den 
verksamhet som är föremål för tillsyn mer än nödvändigt. Samordningen får dock 
inte innebära att tillsynsorganen går utanför sina befogenheter, dvs. att de 
exempelvis utövar tillsyn inom andra områden än det egna. Samordningen får 
heller inte innebära att ambitionsnivån för tillsynen sänks. Som ett skäl för 
samordning anförs även att bristande samordning kan leda till omotiverade 
variationer i tillsynen, vilket i sin tur kan leda till bristande rättssäkerhet. (Skr. 
2009/10:79, s. 25–26 och s. 28). Det framhålls vidare i förarbetena att 
”Samordningen inom ett tillsynsområde bör så långt som möjligt ske informellt 
genom kontakter och ömsesidigt samarbete mellan tillsynsorganen. Sådant 
samarbete kan även ges fastare former genom exempelvis överenskommelser. 
Även starkare former av samordning kan dock behövas.” (Skr. 2009/10:79, s. 28). 

Ett arbete med samordnad tillsyn, inom området för transport av farligt gods, 
ligger väl i linje med regeringens skrivelse om tillsynsmyndigheternas 
verksamheter. Den samordnade tillsynen förefaller emellertid inte heller ha någon 
klar definition. I detta avsnitt används samordnad tillsyn för att beskriva 
situationer när minst två tillsynsmyndigheter utövar tillsyn av samma objekt, på 
samma plats och vid samma tillfälle. Inom området för transport av farligt gods 
framhålls det av tillsynsmyndigheterna att samordnad tillsyn syftar till att främja 
brottsbekämpning och säkra transporter samt att åstadkomma en god social 
situation för förarna och en sund konkurrens inom yrkestrafiken. Detta kan 
sammanfattas som att ’helheten är större än delarna’ och att syftet med 
samordningen är att åstadkomma något mer än vad som kan göras enskilt av varje 
myndighet för sig. 

6.7.2 Samtillsyn och myndighetsgemensam tillsyn 
MSB har tillförordnats en samordnande roll när det gäller tillsyn av 
landtransporter. Samordningsuppdraget ålades dåvarande Statens räddningsverk 

146



på 1980-talet. För att organisera samordningen skapades en arbetsgrupp år 1988, 
som gavs benämningen SAMTILL, vilket står för SAMordnad TILLsyn.  

Huvuduppgiften för SAMTILL-gruppen är att verka för samverkan mellan 
tillsynsmyndigheterna samt att göra tillsynsverksamheten effektivare. Idag leds 
SAMTILL av MSB. I gruppen ingår, förutom MSB, representanter från 
Polismyndigheten, Kustbevakningen, Transportstyrelsen och 
Strålsäkerhetsmyndigheten. SAMTILL är numera uppdelat i två nivåer där det 
anordnas möten; en handläggarnivå och en chefsnivå. Handläggarnivån benämns 
för tillsynsgruppen och är beredande. De som deltar i mötena på handläggarnivå är 
operativ personal från respektive tillsynsmyndighet. Chefsnivån består av cheferna 
från respektive tillsynsmyndigheter. Det är chefsnivån som benämns för 
SAMTILL och gruppen är beslutande. Vanligen är det cheferna, för handläggarna 
som träffas på handläggarnivå, som ingår i SAMTILL. 

SAMTILL-arbetet kommer till uttryck i den samordnade tillsyn som sker ute 
på fältet och som innebär att de olika tillsynsmyndigheterna utövar tillsyn 
gentemot samma objekt, på samma plats och vid samma tillfälle. Det betyder att 
exempelvis en lastbilschaufför som kommer till en viss plats blir föremål för tillsyn 
av flera olika myndigheter vid samma tillfälle. Under själva samtillsynen delar 
myndigheterna ofta upp sig i grupper, med representanter för samtliga deltagande 
myndigheter i varje grupp. De går sedan sida vid sida och varje myndighet 
genomför sedan sitt tillsynsuppdrag i tur och ordning på de stannade ekipagen. 
När sådana tillfällen anordnas av SAMTILL brukar de benämnas för samtillsyn. 
Resultaten följs sedan upp på efterföljande uppföljningsmöten. 

Förutom samtillsynerna, som anordnas av SAMTILL, finns andra regionala 
samordningsinitiativ för gemensam tillsyn. Det finns således flera samordningsytor 
än just SAMTILL. Dessa organiseras då inte av SAMTILL, utan av andra 
myndigheter med uppdrag att utöva tillsyn av transport av farligt gods. Däremot 
försöker SAMTILL och tillsynsgruppen att stötta och hjälpa dessa regionala 
initiativ. Idag finns ett regionalt samordningsinitiativ i Stockholm, vilket är stabilt 
och har hög grad av kontinuitet. Liknande initiativ finns även i Göteborg och 
södra Sverige.  

Utöver de regionala samordningsinitiativen återfinns även lokala, mindre 
initiativ för myndighetsgemensam tillsyn. Det kan då röra sig om mer informella 
tillfällen när exempelvis Kustbevakningen och Polismyndigheten tar ett 
gemensamt initiativ för tillsyn. Andra exempel kan vara Kustbevakningen och 
Tullverket eller Kustbevakningen och Länsstyrelsen. När sådana lokala initiativ 
görs kan det ibland ske en uppdelning av olika kontroller mellan myndigheterna. 
Om Tullverket ägnar sig åt utandningskontroller, behöver inte Kustbevakningen 
göra det också, utan kan fokusera på farligt gods istället. Myndigheterna gör sitt 
eget jobb var en för sig, fast de är på samma ställe och utövar tillsyn. 
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6.7.3 Möjligheter och utmaningar 
Företrädarna för tillsynsmyndigheterna som arbetar med samtillsyn och / eller 
myndighetsgemensam tillsyn förefaller vara mycket nöjda med dessa initiativ. 
Företrädare för tillsynsmyndigheterna, bl.a. Kustbevakningen, har uttryckt att det 
är viktigt att arbeta gemensamt med tillsynen eftersom 

”vi alla arbetar för ’AB Sverige’, dvs. att vi ska göra det bästa för 
skattepengarna.” – Inspektör vid Kustbevakningen 

Företrädare för transportbranschen har i sin tur benämnt den samordnade 
tillsynen för  

”statens tillsyns-squad” – Privat aktör aktiv inom transportbranschen 

Samtillsyn och myndighetsgemensam tillsyn kan antas vara ett bra sätt för att 
kunna gör tillsynen mer effektiv, genom att flera myndigheter har möjlighet att 
agera samtidigt. Den största fördelen verkar emellertid vara att tjänstepersonerna 
lär känna varandra samt skapar både kontakter och kontaktytor. Genom att ha de 
rätta kontakterna och en mer personlig relation till tjänstepersoner vid andra 
tillsynsmyndigheter är det lättare att lämna tips, ställa frågor och arbeta gemensamt 
för en bättre och mer effektiv tillsyn. I det stora hela har sannolikt den här typen 
av tillsyn mest effekt för samhällsnyttan i stort, snarare än för de enskilda 
tillsynsmyndigheterna. 

Nackdelen med den samordnade tillsynen kan vara att olika myndigheter 
förefaller få ut olika mycket av samarbetet. Tillsyn i den här formen är snarare 
vardag för exempelvis Polisen. Ibland tenderar det också att bli rörigt på 
kontrollplatserna, eftersom det är så många fler personer inblandade i jämförelse 
med en vanlig kontroll. Dessutom är det brist på adekvata kontrollplatser. Det kan 
därtill vara en administrativ börda att samordna och genomföra träffarna. Det är 
även viktigt att myndigheterna inte har överhörning i samband med tillsynerna, 
utan att varje myndighet håller sig inom sina befogenheter. 

I intervjumaterialet framkommer det att tillsynsmyndigheterna önskar att den 
här typen av samverkan ska vara något mer naturligt, något som finns i deras 
vardag. Hur sådan samverkan skulle kunna se ut och genomföras behöver därför 
utvecklas. Intervjumaterialet visar även på att tillsynsmyndigheterna önskar 
möjlighet att enkelt dela information om utförda kontroller av transport av farligt 
gods, både inom och mellan myndigheter. Det skulle behövas någon form av 
plattform där informationen lagras och sedan delas på ett begränsat, men 
ändamålsenligt, sätt mellan tillsynsmyndigheterna. Härigenom skulle systematiska 
felaktigheter och frekvent återkommande fel och brister kunna upptäckas. Se även 
kap. 7. 

Vidare läsning:  

• Bäckman, T. (2022). Effektiv tillsyn av transport av farligt 
gods (arbetstitel), Jure Förlag, Stockholm. Kommande bok.  
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• Sallander, A-S. & Nuldén, U., Samordnad tillsyn (arbetstitel). Kommande 
artikel. 
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7 Problem och brister i 
transportkedjan 

7.1 Inledning 
Transport av farligt gods är en begränsad del av all transport av gods, men det är 
en del som omgärdas av särskilda regelverk och där konsekvenser av incidenter 
och olyckor kan bli stora. Ett delsyfte i TISS-projektet är att skapa en integrerad 
nulägesbild av transport av farligt gods. En viktig del i denna nulägesbild är att, 
med utgångspunkt från transportkedjans aktörer, beskriva upplevda problem och 
brister i transportkedjans olika delmoment och därtill hörande områden och 
aktiviteter. Materialet i undersökningen baseras på intervjuer, företagsbesök och 
workshops med transportbranschens aktörer och myndigheter. Men också studier 
av olika dokument. 

Delstudiens vetenskapliga metod bygger i huvudsak på en tolkande ansats, 
vilket innebär att sammanställa olika typer av utsagor i beskrivningskategorier. 
Med stöd av ansatsen studeras olika aktörers uppfattningar om fenomenet 
transport av farligt gods. Syftet är att skapa en rik bild som bygger på aktörernas 
egna berättelser om problem och brister i transportkedjan. Aktörernas berättelser 
spelas in, transkriberas och analyseras, det senare med hjälp av textanalysverktyget 
“ATLAS.ti”. Delstudien har i huvudsak fokuserat på aktörer involverade i den 
fysiska hanteringen och transporten i transportkedjan samt myndigheternas tillsyn 
av transporter, dvs de aktörer som aktivt är engagerade i beställning, förberedelser, 
upphämtning, transport, omlastning, leverans samt därtill kontroll av transporter. 
Aktuella aktörer representerar främst avsändare, mottagare, tillsynsmyndigheter, 
transportaktörer av olika slag såsom speditörer, åkerier, järnvägsföretag, hamnar 
och terminaler. Studien har avgränsats till transporter på väg och järnväg.  

Genom intervjuer och besök undersöks vilka problem och brister i 
transportkedjan som dess aktörer framhåller som bidragande faktorer till ökade 
risker vid transport av farligt gods. Generellt upplever aktörerna att farligt gods-
transporter fungerar ganska bra utan några större problem. Vid en mer detaljerad 
granskning visar det sig dock att aktörerna upplever många mindre brister och 
problem i transportkedjan. Många små eller mindre brister och problem kan, 
särskilt när de kombineras, medföra ökade risker. Detta leder till att risken för 
tillbud, incidenter och olyckor kan öka och konsekvenserna av dem kan bli större.   

Problem och brister i transportkedjan har tidigare behandlats i olika studier. 
Det Norske Veritas genomförde på uppdrag av Räddningsverket en studie 1999 
om effektivare tillsyn av farligt gods (Räddningsverket, 1999). MSB:s studie om 
intelligenta transportsystem för transport av farligt gods (MSB, 2012a), Polisens 
trafiksäkerhetsarbete har studerats i flera projekt, t.ex. Holgersson (2014) och 
Holgersson, Grahn och Wictorsson (2020). Transportföretagen presenterade en 
rapport om effektivare tillsyn i yrkestrafiken 2019 (Transportföretagen, 2019). 
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Fokus i nämnda studier är på tillsyn och trafiksäkerhetsarbete och då främst ur ett 
myndighetsperspektiv. Den här delstudien skiljer sig något från nämnda studier 
genom att anta en fenomenografisk ansats, med fokus på transportaktörernas egna 
personliga uppfattningar och tolkningar av problem och brister i transportkedjan. 

Kapitlet inleds med en genomgång av problem, brister och risker i 
transportkedjans olika logistiska delmoment i avsnitt 7.2. Därefter presenteras 
problem och brister i informationsmiljön i avsnitt 7.3. I efterföljande avsnitt 7.4 är 
fokus på kontroll och tillsyn. Avslutningsvis presenteras, i avsnitt 7.5, exempel på 
hur regering och myndigheter arbetar med problem såsom oschysta villkor, 
bristande regelefterlevnad och konkurrenssnedvridningar. 

7.2 Problem och brister i transportkedjans 
olika delmoment 

7.2.1 Transportkedjans delmoment 
Transportkedjan utgörs av olika delmoment från det att en kund gör en beställning 
till att godset levererats till mottagaren. Den här delstudien delar in 
transportkedjan i följande sex generella delmoment eller aktiviteter. 
 

 
Figur 30. En generisk modell av transportkedjans olika delmoment. 

Nedan redogörs för problem och brister som kan hänföras till aktuella 
delmoment. Beskrivningen görs för varje delmoment. En mer detaljerad 
beskrivning av aktiviteter, aktörer och resurser för transport av farligt gods ges i 
rapportens kap. 2. 

7.2.2 Beställning 
Transportkedjans aktiviteter initieras av att det görs en beställning av en transport. 
Vanligtvis går det till så att transportkunden, vilket vanligtvis är avsändaren, bokar 
plats för transport av gods hos en transportör. Transportkunden ska då 
inledningsvis ange hur stor sändningen är, d.v.s. vikt, volym, pallplatser och 
liknande, samt om farligt gods ingår och i så fall vilken typ av farligt gods. När 
tiden för transport närmar sig kompletteras bokningen med en mer detaljerad 
order med information om typ av gods etc. som tillsammans avses ge all 
information som behövs för att genomföra själva transporten. Själva 
godsdeklarationen, som beskriver det farliga godset, lämnas oftast vid 
upphämtning av godset. Denna uppdelning är vanligast inom styckegodstransport. 
Det är emellertid inte alltid en tydlig uppdelning i bokning och order i alla typer av 
transporter, utan det kan vara en komplett order direkt, vilket innebär att någon 
egentlig bokning inte har gjorts. 
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Upplevda problem och bristerna under beställning kan i huvudsak relateras till 
avsändares kunskaper och förståelse samt information. Ett huvudproblem vid 
beställningen är att den information som avsändaren uppger om det farliga godset 
inte är korrekt, vilket kan bero på ett flertal olika skäl.  

Avsändare anger inte att farligt gods ingår 

Avsändaren har ett ansvar för att skapa rätt informationsmässiga förutsättningar 
för att genomföra transporten. Det förekommer att avsändaren inte uppger att 
farligt gods ingår i transporten, av flera olika möjliga orsaker. En orsak är ren 
okunskap, avsändaren är helt enkelt inte medveten om att godset klassas som 
farligt gods vid transport. En annan orsak är ren glömska eller slarv från 
avsändarens sida. En tredje orsak är att avsändaren medvetet döljer att farligt gods 
ingår i det som ska transporteras. Oavsett orsak, ökar riskerna vid transport om 
transportören inte känner till att farligt gods ingår. Konsekvensen kan bli att 
transporten genomförs av en förare utan ADR-intyg eller samlastas med olämpligt 
gods. Om en olycka inträffar, vet berörda aktörer inte om att det finns farligt gods 
i lasten. En transportör uttryckte det på följande sätt:  

”Det är avsändarens skyldighet att tala om vad det är. Gör de inte det, då 
utsätter de oss för fara.” - Transportör 
 

Okunskap hos organisationer som är ovana vid farligt gods 

En annan orsak till problem och brister vid beställning är den varierande 
kunskapsnivån hos avsändare. Den allmänna bedömningen är att organisationer 
vars gods i huvudsak utgörs av farliga ämnen och egenskaper har i regel en relativt 
god kunskapsnivå, t.ex. företag inom kemiindustrin och petroleumindustrin. Den 
typen av aktörer har vanligtvis miljöchefer och anställda säkerhetsrådgivare och 
verksamheten hanterar dagligen ämnen och produkter som klassas som farligt 
gods vid transport. Däremot finns det en uppfattning om att kunskapsnivån kan 
variera betydligt hos organisationer som är ovana vid farligt gods-produkter.  

”Ja, men vad ska då stå där? sa de till mig. Ja, men det måste du ju veta 
som är avsändare, du har ju ditt avsändaransvar.” - Transportör 
 

Det kan gälla små organisationer, men även stora organisationer som har 
väldigt få sådana produkter i sortimentet och därför sällan beställer farligt gods-
transporter. En annan förklaring som ges är att produktsortimentet kan ändras 
mycket, så nya produkter kommer in i sortimentet utan att det uppmärksammas 
att produkterna utgör farligt gods vid transport. En tredje förklaring är att 
jobbrotationssystem kan innebära att den som har kunskaper om farligt gods byter 
till annan jobbposition och den som kommer i stället som beställare av transport 
inte har rätt kunskaper om just farligt gods. Vidare att det i större organisationer 
med många anställda är svårt att nå ut till alla när det sker ändringar i regelverk. 
Det kan också vara så att organisationen inte hinner med eller rent av struntar i att 
utbilda de anställda på grund av att farligt gods är endast en liten del av 
produktsortimentet.  
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Bristande kunskaper hos småföretag och nystartade företag 

Särskilt mindre företag anses ofta ha bristande kunskaper och kompetens som 
beställare av transport av farligt gods. Den här kategorin företag har ofta mer 
begränsade möjligheter att avsätta personal som ska ha fördjupade kunskaper om 
bestämmelserna i regelverken.  

”Mindre bolag har väl inte riktigt den kollen på t.ex. vad som farligt gods 
och inte och vad är en avfallskod17 och så.” - Transportör av avfall 

Det kan vara så att den ansvariga personen har många olika roller och farligt 
gods är endast en liten del av dennes arbetsområde. Det kan då vara svårt att hålla 
uppe kunskapsnivån. Inte minst när det gäller uppdateringar av regelverk. 
Nystartade företag omnämns också vid intervjuer, där nya företag ofta inte är 
medvetna om att vissa av företagets produkter klassas som farligt gods vid 
transport. 

”Det är nystartade företag som inte har riktigt kommit in i hur det funkar och 
sånt, det är klart att de har det inte heller så lätt att göra.” - Transportör 

Sammantaget kan denna okunskap eller omedvetenhet resultera i att avsändare 
skickar iväg farligt gods, utan att ge rätt förutsättningar för transportaktörerna att 
hantera godset. 

Avsändare har inte förståelse för att godset kan vara farligt vid transport 

Det finns även en bristande medvetenhet om farligt gods hos en del avsändare 
som är oförstående över att deras produkter klassas som farligt gods vid transport.  

”Ja men vadå? Jag kan ju köpa det här i en butik och ta med mig hem, 
det kan väl inte vara farligt?” - Avsändare 

Avsändaren är medveten om att godset klassas som farligt gods, men anser att 
det trots detta inte är farligt. Då godset inte betraktas som ”farligt” förstår man 
inte heller varför det finns regler för hantering av godset och tar därmed inte 
reglerna på allvar. Ofta beror det på ren okunskap. Då avsändarna inte tar risken 
med farligt gods på allvar finns det också sådana som försöker spela ut 
transportföretag mot varandra och skickar det farliga godset med transportörer 
som inte ställer krav och är billigare. Seriösa transportörer kan uppfattas som 
krångliga som ställer en massa krav och avsändare kan lockas till att anlita mindre 
seriösa företag. 

  

17 Vid hantering av avfall ska avfallskoder användas enligt Avfallsförordningen (2011:927). En avfallskod är en 
sexsiffrig kod som identifierar typen av avfall. Av avfallskoden framgår även om avfallet är farligt gods. 
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Svårigheter att säkerställa korrekt underlag för farlig godstransport  

Transportörerna har ett juridiskt ansvar för farligt gods-transporten, men är 
beroende av korrekt underlag från avsändarna och ser ofta en utmaning i att 
säkerställa att all fakta kommer in och är korrekt för att kunna utföra transporten 
säkert. Transportörer har ett stort ansvar för att all relevant information finns 
insamlat för transport av farligt gods. Insamling och sammanställning av 
informationen är en utmaning. 

”Det gäller att trafikledarna ställer rätt frågor till avsändaren.” - Speditör 

Det är särskilt viktigt om det inte är avsändaren som beställt transporten, utan 
om det är någon annan aktör eller mottagaren som beställt transporten. 
Transportörerna upplever att det juridiska ansvaret faller tungt på dem och att ett 
större ansvar borde ligga på avsändaren.  

”Som avsändare är det inte så ofta man drabbas av böter, det är ju ofta 
transportören som drabbas.” – Transportör 

7.2.3 Förberedelse 
Nästa moment i transportkedjan är förberedelser inför transporten av farligt gods. 
Det är avsändaren som gör förberedelserna för att gods kan hämtas upp för 
transport. Det innebär att avsändaren etiketterar, emballerar, förpackar, skriver 
transporthandlingar och ger transportören rätt förutsättningar för att hantera det 
farliga godset. När farligt gods ingår i transporten, ska en särskild godsdeklaration 
fyllas i som följer med transporten. Regelverket föreskriver hur olika typer av 
farligt gods ska etiketteras för att synliggöra att det rör sig om farlig gods. Vidare 
kan det ställas särskilda krav på emballaget, så det klarar hantering vid lastning, 
transport, omlastning och avlastning. 

Upplevda problem och brister under förberedelserna kan i huvudsak relateras 
till märkning, etikettering, emballering, godsdeklarationen och i vissa fall att det 
sker medvetna regelbrott. 

Brister vid märkning och etikettering 

Överlag upplevs att förpackningar och emballage har utvecklats mycket och 
därigenom minskat riskerna med farligt gods. Däremot uppstår ofta brister vid 
märkning och etikettering av farligt gods. Det kan vara så att 
produktförpackningarna är rätt märkta, men sedan packas de i ett neutralt 
emballage och skickas iväg. 

 ”Där visade det sig att det var en kund som hade produkter … som var 
etiketterade och märkta och allting var klart, men de emballerade i neutralt 
emballage och skickade iväg det.” - Transportör 

154



 Det omvända förekommer också, dvs. att godset är märkt med 
overpackmärkning18 och att märkningen är flyttad på utsidan, men sedan är inte 
varje enkelförpackning märkt med UN-nummer. Det kan röra sig om okunskap, 
men också om ett medvetet handlande, då avsändare sparar pengar om det rör sig 
om stora produktvolymer. Etiketter kostar pengar och om en transport består av 
en stor mängd småförpackningar, är det betydligt billigare att märka overpacken 
och inte varje enskild förpackning.  

”Ja, då sparar man pengar, så att säga. För det kanske kostar 80 öre per 
etikett, och när man då säljer stora volymer så blir det mycket pengar i 
slutändan.” - Transportör 
 

Intermodala transporter ökar komplexiteten i förberedelserna 

Ett förekommande bekymmer för personal som packar och etiketterar gods är om 
det inte är tydligt var och hur det farliga godset ska transporteras. Beroende på om 
godset ska transporteras med väg, järnväg, sjö eller flyg är det delvis olika regelverk 
som gäller, vilket påverkar emballering och etikettering. Är det dessutom frågan 
om en kombination av dessa transportslag, ökar komplexiteten. Det är inte lätt för 
medarbetarna att ha tillräckliga kunskaper om de olika regelverken. 

”Oj, ska det här till England, ja men då har vi även ett hav som godset ska 
transporteras över, vad är det då för regler som tillkommer?” - Avsändare 

Även inom samma transportslag kan reglerna variera, t.ex. om Östersjöavtalet 
eller IMDG-koden ska tillämpas på en sjötransport.  

”Antingen kör vi IMDG eller också kör vi Östersjöavtal.” - Transportör 

Det kan försvåra för avsändare och transportörer att veta vad som gäller för 
en viss transport. Vid denna typ av komplexa transporter är tillgången till 
säkerhetsrådgivare särskilt användbar. Det är ett lagkrav att ha säkerhetsrådgivare 
om man avsänder eller transporterar farligt gods. Trots det bryter många företag 
mot lagen att ha säkerhetsrådgivare. Ofta förväntar sig sådana företag att 
transportören ska tala om vad som gäller vid kombinationer av transportslag.  

Brister i godsdeklarationen 

En viktig del i förberedelserna är att ta fram en godsdeklaration för det farliga 
godset som ska transporteras. Det kan röra sig om särskilda formulär eller så kan 
informationen lämnas på en vanlig fraktsedel. Det är ett antal bestämda uppgifter 
som ska anges för varje ämne eller föremål.  

”Gör bara avsändaren rätt, fyller i sin godsdeklaration, sin förklaring av vad 
det är för gods han skickar iväg, gör han den rätt så ska ingen behöva göra 
fel.” - Transportör 

18 Overpack är ett hölje som används av en avsändare och som innehåller flera paket. Overpack används för 
att underlätta hantering och stuvning. Exempel på överpackning: en pall på vilken fler paket är arrangerade, 
staplade och säkrade med en plastremsa, en krympfilm eller på annat lämpligt sätt. 
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Kvaliteten på godsdeklarationen varierar emellertid en del. Transportörer 
upplever att godsdeklarationen är ofta felskrivna och att det saknas viktig 
information. Även om all information finns där, kan det vara skrivet i fel ordning.  

”Godsdeklarationerna är väl ofta felskrivna och sådär, och så ibland 
obefintliga.” - Transportör 

Förutom okunskap förekommer det även att avsändare medvetet väljer att inte 
deklarera att de sänder farligt gods. Orsaken kan här vara att spara pengar då 
farligt gods oftast kostar extra att skicka. Risken att bli upptäckt är också väldigt 
liten om godset förpackas i neutrala och omärkta förpackningar.  

7.2.4 Upphämtning 
Det tredje steget i transportkedjan innebär att godset hämtas upp hos avsändaren 
eller annan av avsändaren på angiven plats. Godset lastas på transportenheten och 
chauffören mottar nödvändiga dokument för det aktuella godset. Chauffören har 
det juridiska ansvaret för att godset är rätt lastat och att aktuella dokument följer 
med i transporten. Det gäller inte minst för godsdeklarationen.  

Upplevda problem och brister under upphämtning beror främst på svårigheter 
som uppstår för chauffören, upplevd stress och press samt språkliga barriärer. 

Svårigheter för chauffören att kontrollera förutsättningarna för transporten 

Chauffören har en central roll vid upphämtning, med ansvar för att lastningen sker 
rätt, att godset är lastsäkrat, att aktuella dokument finns med och stämmer överens 
med vad som lastas. Det innebär att chauffören måste kontrollera att allt är i sin 
ordning, vilket kan innebära vissa svårigheter. Det kan handla om att någon annan 
lastar godset och dessutom i en plomberad enhet, vilket innebär svårigheter för 
chauffören att kontrollera att lastsäkringen är rätt gjord. Vidare om emballagen 
inte är märkta på rätt sätt kan det vara svårt för chauffören att upptäcka eventuellt 
farligt gods om det inte finns angivet i transportdokumenten. Likaledes har 
chauffören små möjligheter att upptäcka om det uppgivna UN-numret inte skulle 
vara korrekt då godset kan transporteras i slutna förpackningar utan ytterligare 
märkning. Chaufförer har inte heller alltid fullständig information kring ordern vid 
upphämtning. En orsak är att orderinformationen tenderar att komma sent och att 
inte all information förs över till chauffören. Det är således svårt för transportören 
att kontrollera godset, trots att de har den skyldigheten. Transportörerna är också 
tveksamma till att ta på sig en tillsynsroll mot sina kunder, då de anser att tillsyn är 
en myndighetsuppgift.  

”Personligen har jag varit emot det hela tiden, därför varför ska vi ta på oss 
en roll som myndigheterna har egentligen? Att vara någon polis över dig 
när du ska sända i väg ditt gods.” - Transportör 

Det resulterar i att många farligt gods-transporter genomförs utan att det är 
kontrollerat. Transportören förutsätter att allt är i sin ordning, men vet faktiskt 
inte om så är fallet, då ingen kontroll gjorts. 
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Stor press på chaufförer att lösa problem på plats vid upphämtning 

Det upplevs vara en stor press på chauffören att allt blir rätt vid upphämtning. 
Många gånger får de lösa uppkomna problem på plats. Det kan röra sig om att 
avsändaren missat att ange att det ingår farligt gods, vilket upptäcks på plats. 

”Varför har jag inte fått vet att jag ska köra farligt gods här?” - Transportör 

Sådana uppkomna situationer innebär en press på chauffören. En respondent 
uttryckte denna press på följande sätt:  

”När chauffören kommer ut så säger avsändaren, ’men vi har de här 
pallarna med det här också. Kan du ta med det?’ Och då står chauffören 
där och måste lösa problem på plats. Antingen skriva till på 
transportdokumentet eller säga nej, tyvärr, vi kan inte lösa det. Och det 
lägger ganska mycket press på chauffören när det händer.” - Transportör 

Många transportörer har inhyrda eller externa åkare och det kan vara en 
utmaning för dem att säga nej till gods som på något sätt inte är korrekt 
specificerat eller inte fås tas med enligt regelverket. Tidspressen är också stor att 
komma iväg i tid och hinna vidare till nästa kund och hämta upp gods i tid. Att 
stoppa gods kan påverka många aktörer, avsändaren får inte iväg sitt gods, 
mottagaren kan få stopp i sin produktion, transportören får inte betalt etc. och 
chauffören kan personligen behöva hantera en upprörd avsändare som vill få med 
sitt gods. Pressen kan därmed vara stark på chaufförerna att ta med godset.  

”Man tar med det bara för att jobbet man är satt att utföra är att hämta 
grejerna där borta bara. Man ska inte ifrågasätta det, på något vis. Man 
har liksom inte det stoppmandatet med sig riktigt.” - Transportör 

Detta berör dels att medvetet ta med gods som inte borde tagits med, och dels 
att undvika att kontrollera godset i detalj eller anmärka på mindre fel och brister, 
t.ex. om märkningen på en overpack är felaktig. Ytterligare ett problem för 
chauffören uppstår vid samlastning, där olika typer av farligt gods inte kan lastas 
tillsammans.  

”Nu får jag den här typen utav farligt gods, jag har redan en annan typ här, 
det får jag inte lasta tillsammans här.” - Transportör 

Den här typen av situationer hamnar oftast på chaufförens ansvar att lösa på 
plats. Likaså att chauffören på plats måste hantera vissa lättnader från 
bestämmelserna i regelverket. Exempelvis att använda reglerna om värdeberäknad 
mängd när den totala mängden farligt gods riskerar bli för stor för den aktuella 
transporten. Chauffören måste då på egen hand räkna ut de olika poängen för 
samlastning, vilket inte är helt enkelt. 

Språkliga barriärer skapar tolkningssvårigheter och säkerhetsrisker 

Det är viktigt att kommunikationen mellan olika aktörer fungerar för att säkerställa 
korrekt transport av farligt gods. Ett bekymmer för avsändare är att andelen 
utländska chaufförer ökat väldigt mycket och att många av dem saknar relevanta 
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språkkunskaper för att ta till sig, och förmedla, viktig information. Vid inrikes 
landtransporter i Sverige skrivs t.ex. godsdeklaration på svenska. För internationell 
transport finns ytterligare språkkrav men vanligtvis översätts godsdeklarationen 
bara till engelska, vilket inte alla chaufförer behärskar tillfredsställande. Men det är 
inte bara godsdeklarationen chaufförer behöver förstå. Chaufförer förväntas i 
Sverige kunna kommunicera på svenska eller engelska med bl.a. avsändare, 
mottagare och dem som utför kontroller, vilket en ökande andel chaufförer alltså 
har svårt att klara av.  

”Det skapar säkerhetsproblem när t.ex. chauffören är inne på ett 
fabriksområde och lastar och inte kan tillgodogöra sig de säkerhetsregler 
som gäller inne på området. Det är ju språkförbistringen som är det stora 
problemet.” - Avsändare 

Det innebär också tolkningssvårigheter när det gäller att förstå informationen i 
övriga transporthandlingar, samt gör det svår för chauffören att ställa frågor och 
söka förtydliganden, om något är oklart. 

Svårt att kontrollera kemikalier vid farligt avfall 

Ett särskilt problem föreligger vid upphämtning av avfall, där farligt avfall kan 
ingå. Vid återvinningstationer kan det t.ex. lämnas dunkar med genomskinlig 
vätska utan märkning där det är omöjligt att veta vad de innehåller. När avfall 
samlas in slängs det ofta blandat i en container och det är inte alltid tydligt vilka 
ämnen som finns i containern. Om det inte är tydligt specificerat av avsändaren 
eller motsvarande, kan det vara svårt för chauffören att bedöma vilka kemikalier 
som finns i containern. Chauffören ser endast det översta lagret i containern och 
inte det som finns under. Även om chauffören misstänker att det finns farligt 
avfall i containern, så är dennes möjligheter små att bedöma vad det är för ämnen. 
En respondent uttryckte svårigheterna på följande sätt:  

”Vi har ingen möjlighet att kontrollera det, vi är inte några kemiprofessorer 
någon av oss. Då behöver man ju ett laboratorium för att reda ut det.” - 
Transportör av farligt avfall 

7.2.5 Transport 
När godset är lastat och säkrat samt alla nödvändiga dokument finns med, 
påbörjas själva transporten. Godset transporteras antingen direkt till mottagaren 
eller till terminal för omlastning för att därefter ingå i en annan transport till 
mottagaren, till en annan terminal eller för fortsatt transport med annat 
transportslag. 

De upplevda problemen och bristerna under transportmomentet är av 
varierande slag. Det handlar om kunskapsnivån hos chaufförer och 
underleverantörer, attityder och beteenden hos olika aktörer, medvetna regelbrott, 
begränsningar i infrastruktur, samlastning och transporter över flera transportslag. 
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Kunskapsnivån varierar bland chaufförer 

Det finns många olika krav som ställs på transporter i allmänhet och farligt gods-
transporter i synnerhet. Det handlar om lastsäkring, krav på utrustning, kör- och 
vilotider, vissa typer av känsliga varor m.m. Chaufförer har en nyckelroll vid 
transport av farligt gods och ska inneha ADR-intyg. Att en chaufför har ett ADR-
intyg behöver dock tyvärr inte innebära att chauffören också har den faktiska 
kunskapen. Framförallt bland utländska chaufförer förekommer det förfalskade 
ADR-intyg. Chaufförer som dagligen hanterar farligt gods, anses av 
branschföreträdarna generellt sett ha en bra kunskapsnivå. Det är dock vanligt att 
dessa chaufförer är specialiserade på ett mindre antal ämnen, vilket gör att de kan 
uppleva kunskapsbrist avseende andra ämnen. En respondent uttryckte det som 
att  

”Sina fem [ämnen] är de experter på, men resten så sitter de som 
fågelholkar och trallar på läppen.” - Transportör  

Ett annat problem är kunskapsbristen hos chaufförer som kör extra, och 
saknar ADR-intyg, men ändå ”råkar” få farligt gods i transporten. Det här anses 
särskilt kunna gälla för de chaufförer som ansvarar för distributionen sista biten ut 
till slutkund. Det är vanligt att det är personer som extraknäcker som chaufför och 
saknar såväl 1.3 utbildning som ADR-intyg.  

Svårt att säkerställa kunskaper om farligt gods hos underleverantörer 

Kunskapen om farligt gods anses vara god hos de stora etablerade 
transportörerna, men anses variera stort hos underleverantörer. Transporter kan 
lejas ut i flera led av underleverantörer, där det är svårt att ha kontroll på 
kunskapsnivån hos den som slutligen genomför transporten.  

”Som jag upplever, ett stort problem är då att vi har ett antal chaufförer 
som vi inte vet riktigt vad de har för kompetensnivå.” - Transportör 

En trend är att underleverantörer i allt större utsträckning använder utländska 
chaufförer. Förutom tidigare nämnda bristande språkkunskaper hos utländska 
chaufförer, ställs det även frågetecken kring utländska chaufförers faktiska 
kunskaper om farligt gods och ADR-intygens äkthet. I ett internationellt 
perspektiv finns det möjligheter att köpa intyget utan genomgången kurs och 
examination.  

”Jag kan i princip köpa alla intygen jag behöver för en väldigt billig 
penning och sen köra utan att ha en kunskap.” - Transportör  

ADR-intygen kan se olika ut för olika länder och det är svårt för 
transportbranschen, och även tillsynsmyndigheterna, att ha kunskap om hur ett 
giltigt ADR-intyg ser ut i olika länder. 

Chaufförer tenderar att tappa respekten för farligt gods 

Företag som enbart arbetar med farligt gods har lättare att skapa medvetenheten 
bland personalen om farligt gods. Det gäller framförallt företag inom 
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kemiindustrin, petroleumindustrin och transportföretag som kör hela 
tanktransporter av farliga ämnen. Inom styckegodstrafiken finns det emellertid en 
tendens att chaufförer tappar respekten för farligt gods. En förklaring som ges är 
att det är endast då och då det ingår farligt gods eftersom merparten av 
transporterna består av vanligt gods. När det väl ingår farligt gods, så är det ofta 
gods som uppfattas av chauffören som ”obetydligt farligt”, t.ex. en pall med 
målarfärg. Frånvaron av allvarliga olyckor och incidenter bidrar till ökat slarv med 
utrustningen och att det blir slentrian i vardagen. Ett exempel är att föraren 
visserligen har den obligatoriska ficklampan, men att den inte fungerar på grund av 
föraren glömt att byta batterierna eller att sista-förbruknings-datumet har gått ut 
på brandsläckarna. 

”Utrustning och sånt, ja, det är inte så jävla noga, här har det inte hänt 
någonting och jag har kört i så många år.” - Transportör 

En annan konsekvens av minskad respekt för farligt gods är brist på förståelse 
för varför regler finns till. Detta innebär att chaufförens fokus hamnar på enbart 
formell regeluppfyllnad, i dess negativa bemärkelse, snarare än att fokusera på 
säkra transporter. Ett sådant exempel är när en förare visar upp en tunn och 
knappt användbar plastskyffel av dålig kvalité vid tillsyn för att uppfylla 
formaliakravet på en skyffel, trots att det finns en riktig skyffel på fordonet.  

Skyltar av på grund av pressade körtider och stress 

Ett annat fenomen som bör uppmärksammas är medvetna regelbrott i form av att 
ej skylta fordonet med orange farligt godsskylt eller att tillfälligt skylta av fordonet. 
Många respondenter uttrycker också farhågor om att den typen av beteende 
riskerar att öka i framtiden. En förklaring som ges är att bland transportörer, och 
då särskilt mindre seriösa transportörer, kan stress och pressade körtider leda till 
att chaufförer skyltar av för att hinna fram i tid eller spara bränsle. Sådant sker inte 
minst i storstadsregionerna, där det finns ett antal tunnlar som är känsliga för 
olyckor, och där det därför finns restriktioner för farligt gods-transporter. Det 
saknas idag tillförlitliga uppgifter om hur mycket dolt farligt gods som faktiskt 
passerar genom känsliga tunnlar, såsom Tingstadstunneln i Göteborg, men 
bedömningen från respondenterna sida är att det handlar om en växande andel.  

”Jag har själv legat bakom en lastbil på 40:an med en trailer och en 
container på. Han stannade uppe vid Burger King uppe i Delsjön, plockade 
av skyltarna från containern och sen kör han igenom Tingstadstunneln och 
stannar utanför id-kontrollen [in till hamnen] och märker på containern och 
alltihopa igen.” – Säkerhetsrådgivare  

Beteendet att ”skylta av” förekommer även vid färjeöverfarter. På vissa 
överfarter får vissa farligt gods-transporter endast ske vid bestämda tider och 
färjor. Det kan vara så att en färja avsedd för farligt gods går en viss tid på natten 
ett begränsat antal gånger i veckan och dessutom kostar extra. Det förekommer då 
att chaufförer tar bort skylten och åker med en vanlig färja på dagtid för att spara 
tid och pengar.  En polis beskriver hur en del chaufförer resonerar: 
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”Vill du åka med färjan här på eftermiddagen och då ska behöva vänta till 
farligt gods färden som går klockan halv tre på natten, det är bara den 
färjan som går det dygnet, då vänder man skylten och åker.” - Polis   

Att skylta av minskar också risken att stoppas för kontroll och tillsyn, vilket tar 
tid och kan leda till böter eller anmärkningar. Det förekommer också att 
chaufförer plockar av skyltarna när de ställer upp t.ex. en trailer över natten på en 
plats där det inte är tillåtet att stanna med farligt gods. 

Begränsad tillsyn och ekonomiska skäl bidrar till att dölja farligt gods 

En förklaring till att transportörer och chaufförer bryter mot regler och kör 
oskyltat är att mängden tillsyn är begränsad och att de kan spara in pengar på 
farligt gods-avgifter. Det framhålls i intervjumaterialet att det finns en begynnande 
attityd hos mindre seriösa aktörer av att det lönar sig att fuska. 

”Det lönar sig att fuska då vinsten är större än eventuella böter och 
sanktioner.” - Transportör 

Denna attityd får extra näring av att kontrollerna främst fokuseras på skyltade 
fordon, samt svårigheter att lagföra brott.  

“Alltså den orangea skylten är en polismagnet“ - Säkerhetsrådgivare  

Det leder till att mindre seriösa aktörer finner anledningar till att dölja att de 
transporterar farligt gods, genom att inte skylta och gömma godsdeklarationen.  

”Risken för att bli stoppad och åka fast är väldigt liten.” - Transportör 

Det förekommer även att det farliga godset lastas längst in på lastbilen, så det 
blir svårt att upptäcka även om ekipaget blir stoppat. Om man åker fast så är det i 
grunden relativt låga straffsatser. I intervjumaterialet ges flera exempel på oseriösa 
aktörer som rent ekonomiskt kalkylerar med en viss mängd böter, då vinsterna 
överstiger böterna. 

Bristande kapacitet i delar av infrastrukturen för transport 

Det finns en god tillgång på lastbilar och tågvagnar för transport av farligt gods, 
även om det finns en begränsad tillgång till dedikerade lastbilar för vissa speciella 
transporter, t.ex. vissa typer av tankbilar. Ett större problem anses vara bristande 
kapacitet på flera viktiga infrastrukturella resurser. En sådan resurs är den 
tillgängliga kapaciteten på järnvägens infrastruktur. Det är relativt fullt på 
stambanorna och bedömningen är att man ligger nära kapacitetstaket för transport 
av gods. Detta trots att många av sådana transporter görs på nätterna. Det 
påverkar även möjligheterna att öka mängden transporter av farligt gods på 
järnväg, givet att all annan godstransport ligger på samma nivå.  

”Man har rivit upp spår, och det kostar för mycket att lägga nya spår… 
mycket av farligt gods som går på vägar i dag, kan inte lyftas över till 
järnväg.” - Järnvägsoperatör 
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En annan begränsning som lyfts fram av respondenterna är antalet 
färjeavgångar för farligt gods. Ett exempel som nämns är transport av farligt gods 
till Gotland, där farligt gods endast kan transporteras på vissa turer och ska bokas 
och transporteras enligt särskilda föreskrifter. Den tillåtna mängden farligt gods på 
aktuella färjor är också begränsad. Är transportören sent ute med att tala om för 
rederiet att man transporterar farligt gods, finns risk att transporten inte kommer 
med färjan p.g.a. att den tillåtna mängden farligt gods är redan fylld. 

”Har du riktigt otur så har du tillräckligt med den typen av farligt gods redan 
ombord, så du kommer inte med, vilket vi har upplevt också.” - Transportör 

En tredje typ av infrastrukturell resurs är tillgången till rastplatser och 
uppställningsplatser. Bristen på rastplatser försvårar möjligheterna att klara kör- 
och vilotider då det kan vara långt mellan möjliga rastplatser och de rastplatser 
som finns ofta är fulla. Bristen på rastplatser skapar problem för chaufförer som 
kör längre sträckor,  

”Det här när man sover i bilen ute så att säga någonstans, det är ett större 
och större problem med det, för att det finns snart ingenstans att stå.” - 
Transportör 

Befintliga rastplatser blir ofta fulla snabbt. Ett exempel som ges är vid 
Sandsjöbacka utanför Göteborg, där det ofta står lastbilar ända ute på motorvägen. 
Detta är ett särskilt problem för farligt gods-transporter då det även föreligger en 
brist på säkra uppställningsplatser som uppfyller kraven för farligt gods.  

 ”… och så finns det inte säkra uppställningsplatser på så många ställen 
heller. Ja, i princip så ska den helst vara inhägnad och bevakad naturligtvis, 
men det går aldrig i princip att uppfylla.” - Transportör 

Bristen på säkra uppställningsplatser bidrar till att transportenheter ställs upp 
vid bemannade och upplysta bensinstationer, vilket kan vara ett problem eftersom 
många bensinstationer inte är planerade för parkering av farligt gods-transporter. 

Samlastning kan skapa risker under transport 

Inom styckegodstransporter är samlastning vanligt och kan utgöra en orsak till att 
gods från olika avsändare sammantaget bryter mot regelverket för transport av 
farligt gods. Farligt gods som förpackas i tillräckligt små mängder kan 
transporteras enligt undantagen för begränsad, värdeberäknad och reducerad 
mängd, vilket innebär lättnader i reglerna. I styckegodstrafiken, där t.ex. olika 
försändelser, som var för sig går under undantagen, kan samlastning innebära att 
transporten inte längre kan genomföras enligt undantagsreglerna. Ett annat 
problem med samlastning uppstår när gods från olika avsändare placeras bredvid 
varandra på fordonet. Sammantaget kan det då innebära en ökad risk, även i de fall 
det är korrekt enligt regelverket. Exempelvis vissa baser och syror, där man på 
sjösidan inte får ha dem i samma lastutrymme, men på väg och järnväg kan man 
ha dem i samma enhet intill varandra. En annan problematik är att regelverken för 
väg/järnväg i det här avseendet inte är harmoniserade med sjö-sidan. Men 
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samlastning kan även innebära betydande risker vid vägtransport. En respondent 
beskriver samlastningsproblemet på följande sätt:  

”Du kan ha en lastbil med 500 kilo aerosoler. Där behöver du inte skylta, 
utan den kan du köra genom tunneln för det är inte över värdeberäknad 
mängd. Och du kan ha med dig 20 kilo litiumbatterier, ganska kraftiga 
litiumbatterier. En kortslutning i de batterierna bredvid aerosolerna på ett 
lastbilsflak, vad händer inne i en tunnel när det smäller?” - Transportör 

Just den ökade mängden litiumbatterier vid transporter anses av 
branschföreträdarna öka riskerna vid samlastning. Det är också en utmaning för 
transportören att ha tillräcklig information för att kunna kontrollera 
samlastningen.  

Fler fel i intermodala farligt gods-transporter  

Farligt gods-transporter som genomförs med flera transportslag (intermodala 
transporter) och där det ingår omlastning, upplevs skapa fler problem jämfört med 
ett och samma transportsätt från dörr till dörr.  

”Jag hittar mer fel på det som går i kombitrafiken än det som går i 
vagnslast, därför det som går i vagnslast, det är statiskt. Det är samma 
frakthandling.” - Järnvägstransportör 

Intermodala transporter involverar fler aktörer och människor då det är flera 
transportslag inblandade. Det innebära också oftast att flera olika regelverk berörs 
och att det påverkar mängden dokument, information, märkning och emballage, 
då kraven kan vara olika för varje transportslag.  

”Farlig gods-transport över flera trafikslag så blir det ett problem… Så blir det 
på ett annat trafikslag. Och så har man kanske inte gjort dokumentationen 
för att gå över sjö till exempel. Så där har vi upptäckt mycket problem.” - 
Transportör 

Sammantaget är intermodala transporter mer komplexa än transporter med 
endast ett transportsätt, vilket ökar risken för att något blir fel. 

7.2.6 Omlastning 
En stor del av styckegods och paketgods samlas in i regionala 
upphämtningsslingor och transporteras till en terminal för sortering och 
omlastning för vidare transport. I regel sker ingen lagring av godset på terminalen, 
utan tanken är att godset ska omlastas till en annan transport som tar det direkt till 
mottagaren eller till en annan terminal i en annan region. På nästa terminal lastas 
godset om igen och körs ut till mottagaren. Omlastning kan också ske från ett 
transportslag till ett annat, t.ex. från lastbil till järnväg (se kap. 2). 

Tanken med en omlastningsterminal är att gods inte ska lagras på terminalen. 
Även om det är tanken, så kan det ändå kontinuerligt finnas en stor mängd farligt 
gods på en terminal, trots att varje enskild sändning skickas vidare relativt 
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omgående. Om en större mängd farligt gods finns på en terminal vid en viss 
tidpunkt, ökar det potentiellt riskerna vid incidenter och olyckor. I 
intervjumaterialet framgår det att bestämmelserna om gränsdragning mellan lager 
och terminal uppfattas som otydliga. 

Upplevda problem och brister på terminaler och vid omlastning relaterar till 
ansvarsfrågor, hantering och mängden av farligt gods på terminalområde samt 
transportdokument. 

Terminaler undviker att rätta fel för att inte ta över ansvar 

När farligt gods når en terminal är det viktigt att korrekta frakthandlingar inklusive 
godsdeklaration finns med, att märkning av godset tydligt visar att det är farligt 
gods samt vilken typ av farligt gods det handlar om. Många gånger upptäcks 
emellertid saknad dokumentation och märkning när det farliga godset når en 
terminal för omlastning. När det är något som är fel så påverkar det många 
efterföljande moment. En respondent uttrycker det på följande sätt  

”Som man säger, skit in, skit ut. Är det dåligt gjort från kunden när det 
kommer in till oss, ja, då ska det ju stoppas i gränssnittet till terminalen. Gör 
det inte det, ja, då har vi in smittan i hela systemet.” - Terminaloperatör 

Ibland händer det att terminalens medarbetare själva rättar till upptäckta fel 
eller skriver ut nya dokument. Många aktörer har dock regler som inte tillåter 
anställda att rätta fel, på grund av att terminalen riskerar att bli juridiskt ansvariga 
om de ställer ut nya dokument eller märker om godset. En respondent uttryckte 
det som   

”På något sätt så tog vi på oss det juridiska ansvaret för att allting var rätt, 
så där var vi tvungna att bromsa systemet, i stället för att det var de faktiska 
dokument som kunden hade skrivit som skulle vara med i sändningen.” - 
Terminaloperatör 

En del terminalaktörer ställer sändningen åt sidan och kontaktar kunden med 
en uppmaning att korrigera felen, medan andra bara låter sändningen fortsätta. 
Om en annan aktör ändrar dokumentationen, utan avsändarens kännedom, kan 
den aktören ställas till ansvar om något händer eller vid en tillsyn.  

Dokument försvinner från trailrar och containrar 

Ett problem som vanligtvis berör den internationella trailer- och containertrafiken 
är att dokument tillhörande containern och trailern kan förvinna under resans 
gång, särskilt vid obeledsagad transport, d.v.s. när trailern eller containern skickas 
på järnväg eller fartyg utan att någon dragbil eller chaufför följer med. 
Pappersdokument tillhörande godset skickas fysiskt med containrarna, oftast i 
särskilda fickor på containrarna. En respondent berättar att  

”Det är väl lite annat med de här containrarna som far runt överallt och 
det… finns inga sedlar med i containern... De försvinner ju på vägen.” - 
Transportör 
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Ibland försvinner de av misstag, men respondenterna nämner också att det 
finns en kriminell verksamhet hos vissa åkerier som går ut på att plocka fraktsedlar 
från containrar och skicka faktura till den som ska betala frakten. Vissa 
transportörer väljer också att behålla dokumenten för att kunna bevisa att de har 
kört, trots att de bara har kört en del av sträckan och egentligen skulle skickat 
vidare dokumenten:  

”Det är att när de mellanlandar överallt, containrarna, så brukar det vara 
vissa åkerier som är där och norpar de där fraktsedlarna och fakturerar att 
de har kört.” - Transportör 

Handlar det då om containrar och trailrar med farligt gods, så uppstår en 
okunskap om innehållet tills rätt information erhålls. 

Terminaloperatörer kan uppfattas som avsändare för importgods 

Ett annat exempel, där det uppstår frågor kring ansvar, är när terminaler omlastar 
importgods och att den aktuella terminalaktören helt plötsligt riskerar att betraktas 
som avsändare i Sverige,  

”Vi har haft ett case där vår vd har varit lite i blåsväder. Felaktigt från 
polisens sida, men det landade med att han var med i polisanmälan. Men 
det gällde importgods som man sa att [aktörens namn] var avsändare för 
transporten i Sverige för att det hade lastats om på en terminal hos oss. Men 
… avsändaren sitter ju fortfarande nere på kontinenten någonstans.” - 
Transportör 

Det kan uppstå olika tolkningar av regelverk när det gäller ansvarsfrågor, vilket 
uppfattas som problematiskt av branschföreträdare. 

Farligt gods blandas med vanligt gods och försvårar insatser vid olyckor 

Många av de större transportörerna har egna terminaler för omlastning av gods. 
Dessa större terminaler har i regel särskilda uppställningsplatser för farligt gods, 
där det farliga godset är separerat från annat gods. Men det finns även mindre 
aktörer som inte hanterar farligt gods separat från vanligt gods.  

”Ja, här skickar vi vårt farliga gods och det står på en terminal, och där kör 
de runt med soffor och lite kläder och allt möjligt, och det står bredvid vårt 
farliga gods.” - Avsändare 

Vid en eventuell olycka kan det bli svårt för räddningstjänsten att agera på ett 
effektivt sätt. Konsekvenserna kan bli mycket större än om det är tydligt var det 
farliga godset finns och att det är separerat från annat gods. En terminaloperatör 
beskriver hur en dialog med räddningstjänsten skulle kunna se ut vid en eventuell 
brand på terminalen: 

”Har ni farligt gods? ja, det har vi men vi vet inte var det är. Nej, då stannar 
vi utanför och så dämpar vi branden så får det brinna ner.” – 
Terminaloperatör 
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Är det farliga godset separerat från annat gods, är det lättare för 
Räddningstjänsten att göra en begränsad insats, lägga begränsningslinjer som gör 
att annat gods inte påverkas. 

7.2.7 Leverans 
Leverans av gods innebär slutet av transportkedjan. Det innebär vanligtvis att 
godset levereras direkt till mottagarens adress, men det kan även innebära att 
godset levereras till särskilda utlämningsställen där mottagaren själv får hämta ut 
det. När godset är levererad och kvitterat av mottagaren anses transporten vara 
avslutad. 

Under intervjuerna är det få problem och brister som nämnts gällande själva 
leveransen. Upplevda problem vid leverans är relaterat till lossning av 
tanktransporter, att farligt gods upptäcks först vid avlastning och språksvårigheter. 

Upptäcker dolt farligt gods vid leverans 

Om felaktig information eller att korrekta dokument saknas, kan det bli en 
obehaglig överraskning för mottagaren när denne ska börja lossa en ankommen 
last ifall farligt gods ingår.  

”I många fall så är vi ovetande om att det kommer någonting som klassas 
som farligt gods. Vi öppnar dörrarna på containern eller på bilen så att 
säga då… och vi får liksom Ja, men detta är nog en farligt gods. Det här 
känns otydligt. Alltså, dokumentationer, etiketteringar, information åter igen 
existerar inte vill jag påstå.” - Mottagare 

Detta innebär att hela transporten har genomförts utan att någon av 
transportaktörerna varit medvetna om att de transporterat farligt gods. Mottagaren 
är inte heller förberedd på att ta emot farligt gods, vilket kan skapa ytterligare 
risker. Många respondenter lyfter fram hur viktigt det är att information, 
dokument, etiketter och skyltar är korrekta redan från början i transportkedjan. 

Språkliga barriärer vid leverans 

Språkproblem uppkommer under flera delmoment i transportkedjan. Även vid 
leverans upplever mottagare av farligt gods att det uppstår vissa språkproblem. 
Det kan gälla såväl chauffören som transporthandlingar, vilket försvårar 
mottagarens möjligheter att kontrollera vad som levereras.  

”Om det kommer utländska chaufförer som vill lämna in gods, och så 
kommer de med fraktsedlar på sitt eget språk, t.ex. polska. Vi har ju ingen 
möjlighet att kontrollera det.” - Mottagare 

Regelverket anger att informationen ska vara på det språket som avsändaren är 
använder, sedan ska det finnas på antingen engelska, tyska eller franska. Om 
avsändaren skickar det farliga godset från Polen och informationen är på polska 
och låt säga franska, så kan det uppstå tolkningsproblem hos mottagaren, om 
denne inte behärskar varken polska eller franska. Mottagaren kanske kan utläsa 

166



mängd, UN-nummer, men förstår fortfarande inte övrig information, såvitt inte 
mottagaren har en polsktalande eller fransktalande medarbetare i mottagningen. 
Detta innebär en ökad risk för att godset hanteras felaktigt vid mottagningen. 

Läckage och trasiga kopplingar kan skapa problem vid tankleverans 

Vid tanktransporter trycksätts tanken vid lossning av innehållet. Ett 
förekommande problem är att den packning som ska sluta tätt vid mansluckan 
läcker. Vanligtvis kommer det endast luftbubblor där när lossningen påbörjas. Det 
påverkar lossningstiden så den blir längre. Om det däremot också läcker ut farlig 
substans, blir det en allvarligare incident. Ett annat förekommande problem som 
transportörer upplever vid tanktransporter är om mottagaren har trasiga 
kopplingar, vilket ökar risken för läckage vid lossning.  

Bristande rutiner vid lossning 

Ytterligare ett annat problem som nämns av branschföreträdarna är att bristande 
rutiner vid mottagandet av farligt gods kan skapa risker. Vid tanktransporter kan 
det vid lossning t.ex. finnas många slangkopplingar vid lossningsplatsen och om de 
inte är tydligt märkta eller om ingen finns på plats och ger anvisningar blir det 
svårt för chauffören att veta vilken koppling som är rätt och var godset ska lossas.  

”Det kan sitta en fem, sex stycken, och dåligt märka då, då lossar inte jag, 
och det tror jag inte någon annan gör det heller, förrän de har där, den ska 
du sätta på.” - Transportör 

Pumpas fel ämne in kan det få ödesdigra konsekvenser. Ett verkligt exempel 
på hur illa det kan gå ges av en respondent:  

”Han började pumpa in det här då, och då började det ju mullra i den där 
tanken då. Grejen var att han pumpade in den här komplexbildaren i 
väteperoxidtanken. Och det var cirka 30 ton i tanken när de började, och 
blandar du väteperoxid med någonting olämpligt så utvidgar det sig 
ungefär 200 gånger, vilket resulterade i att hela tanken lossnade ifrån 
fundamentet och flög upp alltså på en byggnad som var ungefär dubbelt 
så hög som den här är då, och la sig uppe på taket.” - Transportör 

I det aktuella fallet passade inte munstycket och en icke behörig mottagare 
bytte ut kopplingen så den passade slangens koppling. Tur i oturen var att ingen 
blev skadad i just den här olyckan. 

E-handel innebär att farligt gods kan ansamlas på utlämningsställen 

Ett ökande problem är ansamling av gods vid utlämningsställen som inte är 
förberedda eller utrustade för att hantera farligt gods. Det är bl.a. ett resultat av en 
ökning av E-handel. Exempelvis att det på utlämningsstället i den lokal ICA 
butiken kan samlas farligt gods utan att de i butiken har kontroll eller kunskap. 
Om de säljer tändvätska i butiken måste de ha det i ett speciellt skåp, men ett 
paket med farligt gods ligger bara bakom disken.  
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7.2.8 Allmänna problem och brister inom 
transportkedjan 

Vid intervjuer och workshops med respondenterna har det uppkommit andra 
problemområden som inte direkt kan hänföras till ett specifikt delmoment, utan är 
mer allmänna problem för transportkedjan som helhet. Mest framträdande har 
varit bristfällig tillgång till viktiga kompetensresurser såsom chaufförer, 
säkerhetsrådgivare och tillsynspersonal samt företagsledares syn på farligt gods, 
transportaktörers syn på regelverken och utbildningar. Nedan ges några exempel 
på problem som tagits upp av respondenterna. Nämnda problem och företeelser 
behandlas mer utförligt i andra kapitel i den här slutrapporten, t.ex. 
säkerhetsrådgivaren (kap. 5), tillsyn (kap. 6), regelverken (kap. 4). 

Stor brist på chaufförer  

Det förekommer idag en allmän brist på chaufförer i Sverige och andra länder i 
Europa, inklusive brist på chaufförer med ADR-intyg. Branschen befarar att 
situationen kommer bli än värre i framtiden. Tidigare fanns det en god tillgång på 
chaufförer från öststaterna, men även där börjar det bli brist på chaufförer.  

”i dag är den största utmaningen att hitta chaufförer och bra chaufförer 
som man vill köra. Det är väldig chaufförsbrist i hela Europa som det är nu, 
för att få tag i … Det blir svårare och svårare att få tag på chaufförer” - 
Transportör 

En mycket stor utmaning för transportbranschen är att hantera 
chaufförsbristen. Det gäller framförallt bristen på chaufförer med ADR-intyg. En 
förklaring till bristen på chaufförer är att yrket bedöms ha minskat i 
attraktionskraft, inte minst bland ungdomar. Den främsta orsaken som nämns är 
att det genom åren har förmedlats en negativ bild av chaufförsyrket. Bland annat 
har det skapats en bild av dåliga arbetsvillkor, långa arbetsdagar, bötfällningar, 
utsatthet mm. En respondent uttryckte det på följande sätt 

”Spottar man tillräckligt länge på en sten så blir den blöt” – Transportör 

En annan orsak som framförs är att dagens chaufförer i mindre utsträckning 
ligga är villiga att ligga ute långa perioder på vägarna. Inte minst berör det 
utlandstransporter. 

”Det finns inte samma intresse av att köra ute på Europa till exempel och 
kanske vara iväg en eller två veckor och komma hem igen. Utan i dag är 
det mer att man vill komma hem om kvällarna och man vill inte ligga ute” - 
Transportör 

Dessutom anger respondenter att yrket som utlandschaufför i dag har 
förändrats mot vad det var förut. Numera upplever chaufförer en viss otryggt i att 
ligga ute, då det sker mycket stölder och tillgrepp om man står på fel ställen. En 
annan aspekt är att det förr i tiden upplevdes vara en bättre sammanhållning 
mellan svenska utlandschaufförer. Det har minskat då det idag finns färre svenska 
chaufförer ute på vägarna i Europa.  
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Oschysta villkor, bristande regelefterlevnad och konkurrenssnedvridningar 

Transportbranschen är i många fall pressad och utsatt för hård priskonkurrens. I 
vissa fall tenderar prispressen att leda till oschysta villkor för chaufförerna, men 
också till bristande regelefterlevnad och konkurrenssnedvridningar. Det har både 
via media och myndigheter kartlagts att, företrädesvis, utländska chaufförer 
stundom ges så usla villkor att det i det närmaste handlar om slavliknande 
förhållanden. Detta gäller vid alla typer av transporter, inte bara vid farligt 
godstransporter. Däremot kan konsekvenserna av en olycka med transport av 
farligt gods bli mer omfattande, än med ofarligt gods. 

Bristen på chaufförer i Sverige leder till att svenska åkerier i högre utsträckning 
använder sig av utländska chaufförer i en allt större utsträckning. Sammantaget 
innebär det att en mer komplex situation för alla aktörer. En säkerhetsrådgivare 
beskriver hur en ”potentiell ideal kombination” kan se ut: 

”ideala kombinationen … det var en bulgarisk chaufför i en holländsk lastbil 
som körde trailer lokalt i Sverige. Och då äter de på ena sidan lastbilen och 
gör behoven på den andra sidan” – Säkerhetsrådgivare 

Utmaningen inom EU är att skapa en gemensam inre marknad, men 
förutsättningarna och villkoren inom transportområdet är fortfarande väldigt olika 
i olika länder. Det innebär att konkurrensvillkoren försämras för svenska 
transportörer och risken finns att fler och fler struntar i sådana regler som driver 
kostnader. 

”Sen, är det för stora ytterligheter så konkurrerar man ju på ojämna villkor 
vilket slår ut väldigt mycket inom den typ svenska branschen eller liknande. 
Det tvingar ju fram att vara olaglig för att nästan över huvud taget kunna 
vara kvar i branschen” - Säkerhetsrådgivare 

Den här utvecklingen har uppmärksammats mer och mer under senaste åren. 
Inte minst gäller det fusket med cabotagereglerna som tenderar att slå hårt mot 
svenska transportörer. Även bland tillsynsmyndigheter finns en viss oro för vad 
denna utveckling för med sig. 

”Och det är ju den svenska åkerinäringen … Fler och fler börjar [ta] 
genvägar när man skattar ut sina fordon, man tar utländska chaufförer. 
Ändå stod man för några år sen och sa ”jag skulle aldrig befatta mig med 
den verksamheten””- Myndighetsrepresentant 

Uppläggen inom branschen kan vara flera. Till exempel kan åkerier hyra in 
chaufförer via ett uthyrningsföretag beläget utanför Sverige, vilket hyr ut 
arbetskraft från östra Europa, Baltikum, Ryssland, osv. Det kan också handla om 
företag som har sitt huvudkontor utanför Sverige, men där chaufförerna utför 
transporter i Sverige. Här uppkommer emellanåt missbruk av exempelvis 
cabotage-reglerna, vilka reglerar hur många transporter som får göras i samband 
med gränsöverskridande transporter. Flera av uppläggen syftar även till att undvika 
skatt, sociala avgifter och arbetsgivaravgifter. 
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Företrädare från både myndigheter och branschen vittnar om att villkoren 
exempelvis kan pressa chaufförerna att bryta mot reglerna om kör- och vilotider, 
att manipulera färdskrivare, att köra farligt gods oskyltat, att både slarva och inte 
ha råd med korrekt lastsäkring, att köra med undermåliga lastbilar, m.m. Då 
handlar det om direkta regelbrott. En svensk transportör beskriver de utländska 
chaufförernas situation på följande sätt:  

”Den här sektorn, det är slaveri på ett annat sätt… Alltså de kör för en taxa. 
De har betalt de metrarna man kör” - Transportör 

Vidare kan chaufförerna vara tvingade att bokstavligen bo i sina lastbilar. De 
stannar på rastplatser, om sådana finns, eller motorvägsavfarter för att vila och 
laga sin mat. De har då heller inte tillgång till rinnande vatten eller 
hygienutrymmen. Dessutom ligger lönerna ofta så lågt att de knappt kan klara sig. 
Då handlar det inte alltid om regelbrott i första hand, utan snarare om oschysta 
och/eller oetiska villkor som chaufförerna utsätts för och tvingas arbeta under. 

”De sover i hytten, äter på ena sidan hytten och gör sina behov på andra 
sidan” - Transportör 

Bristande regelefterlevnad och oschysta villkor kan medföra att priserna på 
transporterna pressas ner hårt. Sådana villkor är mycket svåra att konkurrera med 
för företag som faktiskt sköter sig samt arbetar utifrån schysta villkor. Det leder 
därmed till konkurrenssnedvridningar på marknaden – bortsett från det mänskliga 
lidandet som chaufförerna utsätts för. Bristande regelefterlevnad och oschysta 
villkor utgör även riskfaktorer för att incidenter, tillbud och olyckor kan inträffa. 

Den i ovan redogjorda problematiken har kartlagts av bl.a. Transportföretagen 
genom: Effektivare tillsyn av yrkestrafiken, Rapport april 2019, (Transportföretagen, 
2019). Problematiken har också kartlagts av Transportstyrelsen: Tillståndsmätning 
2019, Kontroll av regelefterlevnad inom yrkestrafik på väg avseende godstransporter samt 
mätning av sociala villkor bland lastbilsförare, (Transportstyrelsen, 2019). Det finns 
anledning till att ta den pågående utvecklingen på allvar och säkerställa att 
konkurrensvillkoren är schysta för alla parter och att transport av farligt gods sker 
med god regeluppfyllnad och på ett säkert sätt. 

Avsaknad av säkerhetsrådgivare alternativt att endast ha det ”på papper” 

Säkerhetsrådgivare är en central resurs för företag som hanterar och transporterar 
farligt gods. Organisationer som lämnar farligt gods till någon annan för transport 
eller själva transporterar farligt gods ska ha en eller flera säkerhetsrådgivare. Det 
beräknas finnas ca 500 säkerhetsrådgivare i Sverige och antalet företag som 
hanterar farligt gods rör sig om ca 75.000-80.000. En del företag har egna anställda 
säkerhetsrådgivare, andra företag anlitar säkerhetsrådgivare på konsultbasis. 
Möjligheterna att fungera som säkerhetsrådgivare för ett större antal företag 
samtidigt ifrågasätts av flera respondenter i undersökningen. En säkerhetsrådgivare 
uttrycker det på följande sätt  
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”alltså ska man vara seriös säkerhetsrådgivare så borde du inte vara det för 
400 kunder” - Säkerhetsrådgivare 

En allmän uppfattning som också framkommer från såväl branschaktörer som 
myndigheter är att det finns många företag som bryter mot regeln att ha 
säkerhetsrådgivare. Det antas finnas ett mörkertal av företag som inte har 
säkerhetsrådgivare, trots att de omfattas av bestämmelserna. 

”Jag tror att det… är en salig blandning av oseriösa företag och… att 
kunskapen är dålig… om när det krävs säkerhetsrådgivare. För jag får 
mycket samtal som myndighetsperson från företag som ska skicka farligt 
gods och … ”Ja, vi skickar det här” och de vet inte ens om att de ska ha 
säkerhetsrådgivare knuten till sin verksamhet” – Myndighetsaktör 

Den vanligaste förklaringen till att inte ha en säkerhetsrådgivare, trots att lagen 
kräver det, förefaller beror på ren okunskap. En del företag är inte medvetna om 
att de måste ha en säkerhetsrådgivare, antingen som anställd eller konsult. En 
annan förklaring som ges är att mindre seriösa företag helt enkelt struntar i det. En 
del ser det som en onödig kostnad eller som ett nödvändigt ont. 

”De vill egentligen bara ha ett namn på pappret” - Säkerhetsrådgivare 

Även att det finns många företag som ”på pappret” har säkerhetsrådgivare, 
anses inte säkerhetsrådgivaren ”på pappret” fylla en funktion i att skapa säkrare 
transporter. Bristande möjligheter att få råd och stöd av säkerhetsrådgivaren bidrar 
till ökade risker.  

En kritik från branschaktörer är att myndighetstillsynen enbart riktar sig till 
företag som har säkerhetsrådgivare. Företag som saknar säkerhetsrådgivare går 
under radarn såvitt inte någon anmäler dem. 

”Det här företaget då som inte har någon säkerhetsrådgivare, de kommer 
aldrig att få besöket om de inte blir anmälda” – Säkerhetsrådgivare 

Det framkommer synpunkter i intervjumaterialet om att det rent av kan finnas 
ett ekonomiskt kalkylerande bakom valet att bryta mot regeln att ha 
säkerhetsrådgivare. Säkerhetsrådgivare innebär en kostnad och om företag 
bedömer risken liten för att bli påkommen, avsätter de pengar till böter hellre än 
lägger dem på säkerhetsrådgivare. 

”Det finns företag som alltså sätter av pengar och så här ”nej, men vi sätter 
100 000 här, och om det skulle vara någonting så har vi 100 000, så skiter vi i 
det här med säkerhetsrådgivare”” – Säkerhetsrådgivare  

Lågt intresse från företagsledning 

Synen på farligt gods som inte så allvarligt finns även bland företagsledningar, där 
t.ex. säkerhetsrådgivare kan uppfatta att företagsledningen inte lyssnar och tar 
frågorna på allvar. Regelverken kring transport av farligt gods hamnar inte högt 
upp på företagsledningens agenda samtidigt som ledningen gärna ser att 
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kostnaderna inom verksamheten hålls nere. Detta kan leda till att mindre seriösa 
aktörer odlar en attityd i företaget att det inte är så noga med farligt gods. När 
ledningen inte tar farligt gods på allvar, så kommer inte heller de anställda att göra 
det. Det återspeglas också i synen på den s.k. årliga rapporten som 
säkerhetsrådgivaren lämnar till ledningen där vanliga kommentarer är  

”Ja, den var intressant, men nu är jag lite stressad…” – Säkerhetsrådgivare 

Med ett begränsat intresse från ledningens sida finns också risk att 
säkerhetsrådgivare lägger mindre vikt vid den årliga rapporten, vilken annars är ett 
viktigt instrument för återkoppling. 

”och jag ska erkänna att det har blivit kortare och kortare revideringar varje 
år. För det är ingen som läser dem, höll jag på att säga” - 
Säkerhetsrådgivare 

Den årliga rapporten tenderar därför att bli en oläst hyllvärmare. Andra saker 
prioriteras före, så länge det inte sker en större olycka där företaget är involverad. 
Om säkerheten vid hantering av farligt gods ska garanteras, så måste även högsta 
ledningen ta frågorna på allvar. 

Aktörerna uppfattar att regelverket bara krånglar till det och ökar 
kostnaderna 

En bristande medvetenheten om riskerna med farligt gods, medför också att 
regelverken uppfattas som onödigt detaljerade, jobbiga och något som ställer till 
problem. Denna attityd kan ses på alla nivåer i transportkedjan och samhället, från 
den enskilda föraren som tar med sig en pall farligt gods utan rätt dokumentation 
för att hen inte orkar “bråka” med avsändaren, och till hur farligt gods prioriteras i 
stadsplanering och nationella transportplaner. Det finns många seriösa 
transportföretag i branschen som jobbar hårt med att säkerställa regeluppfyllnad, 
men det finns emellertid mindre seriösa företag som tenderar att tumma på regler. 
Det kan handla om att uppmuntra chaufförer till regelbrott. En transportör 
beskriver hur det kan låta: 

”det är så lite farligt gods så ta med den pallen, ställ den långt fram så 
ingen ser den” – Transportör 

En del transportföretag har svårt att se nyttan med regelverken och menar att 
regeluppfyllnad bara innebär ökade kostnader för företaget eller att det är en 
pålaga som ger ökade kontrollmöjligheter för myndigheter.  

Varierande kvalitet på utbildningar 

Slutligen, avseende uppfattningar om utbildningar och prov. Kvaliteten på 
utbildningar anses av branschföreträdarna vara varierande och det ifrågasätts om 
utbildningarna verkligen ger den kunskap som de är avsedda att ge. Det ställs 
heller inga direkta krav på kunskaper hos dem som håller i vissa typer av 
utbildningar inom farligt godsområdet, vilket uppfattas vara ett systemfel.  
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”Det är väldigt många som behöver rätt utbildning som kallas antingen 
Kapitel 1.3 eller ADR light eller någonting sånt där. Där har man inget krav 
på vem som är lärare, utan det ska bara vara en utbildning och eleven ska 
få ett intyg att utbildningen har gåtts… Det är ju ett systemfel så det bara 
visslar om det kan jag ju tycka” - Säkerhetsrådgivare 

Härutöver tillkommer strävan att flytta fler och fler utbildningar till e-
utbildningar, som ibland upplevs som undermåliga och vilket i sin tur riskerar att 
leda till en falsk bild av den verkliga kunskapsnivån hos de personer som jobbar 
med det farliga godset. 

7.3 Problem och brister relaterade till 
informationsmiljön transport av farligt 
gods 

Transport av farligt gods är en komplex informationsmiljö, med många aktörer, 
stora mängder information och dokument som utbytes eller delas. 
Informationsmiljön utgörs av en stor mängd information av olika slag, många 
olika typer av IT-system som behandlar, lagrar och förmedlar informationen. Det 
här avsnittet beskriver upplevda problem, brister och risker i informationsmiljön 
transport av farligt gods. Avsnittet utgörs av två delar: 1) Informationstillgång och 
informationsdelning, samt 2) IT-system och interoperabilitet. En genomgång av 
informationsmiljön transport av farligt gods återfinns i kap. 3. 

7.3.1 Informationstillgång och informationsdelning 
En säker och effektiv hantering och transport av farligt gods förutsätter att rätt 
information finns på rätt plats vid rätt tillfälle. Operativ information ger bättre 
insikter om företeelser och faktiska förhållanden vid transport av farligt gods. Rätt 
operativ information ökar förutsättningar för att inblandade aktörer kan fatta rätt 
beslut och agera på ett lämpligt sätt. Information är också grunden för ledning och 
styrning av verksamheter, samt samverkan mellan olika verksamheter. Lämplig 
direktiv information ökar förutsättningarna för samverkan, säkerhet och 
effektivitet i hela transportkedjan. Den direktiva informationen syftar till att ge 
överblick, utblick, framåtblick och framförallt direktiv för hur man ska agera i 
olika situationer. Den konceptuella informationen syftar till att ge en förståelsen av 
de olika företeelser och aktiviteter som försiggår i en informationsmiljö. Minst lika 
viktigt som rätt information är att informationen finns tillgänglig där den behövs 
och när den behövs (se kap. 3 för beskrivning av nämnda informationskategorier). 
Det ställer krav på informationstillgång och delning av information.  
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Problem med operativ information uppstår ofta tidigt i transportkedjan 

Avsaknad av information eller brister i informationen kan i förlängningen leda till 
incidenter och olyckor med omfattande konsekvenser. Från det empiriska 
underlaget framgår att operativa informationsproblem ofta uppstår i början av 
transportkedjan, dvs. redan hos avsändaren. Bristfällig information vid 
beställningen av transport riskerar att ge återverkningar genom hela 
transportkedjan. Orsakerna till bristande information är många, allt från ren 
okunskap, slarv till medvetet utelämnade av information. Det är oerhört viktigt att 
rätt operativ information om farligt gods finns tillgänglig för att möjliggöra korrekt 
hantering av godset. 

Ett sådant informationsproblem uppträder när avsändaren i sin bokning anger 
att farligt gods ingår, men inte vilken typ av gods. Avsändaren anger inte UN-
nummer för det farliga godset. Det är vanligast förekommande när avsändaren 
bokar plats på en transport som t.ex. regelbundet går mellan två orter. Då anges 
bara att det ingår farligt gods, men inte vilket UN-nummer som godset har. Ett 
annat exempel är när avsändaren anger att chauffören behöver ha ADR-intyg, men 
inte anger vad det är för farligt gods. Avsändaren har då förstått att det är farligt 
gods och att transportören behöver meddelas om det, men inser inte vikten av UN 
numret för att transportrören ska kunna planera sin verksamhet, t.ex. rörande 
samlastning av olika ämnen på samma fordon. Även om UN-nummer anges, är 
det vanligt att viktig information saknas, vilket skapar merarbete för 
transportörerna.  

”Ibland skriver kunden bara att det är ADR 3 UN3330 och så står det inget 
mer, och då får vi börja bläddra eller be kunden skicka papper till oss, vad 
är det för något?” - Transportör 

De vanligaste orsakerna till att informationen är ofullständig kan hänföras till 
okunskap samt slarv hos avsändaren. Men, det förekommer även att avsändaren 
avsiktligt anger felaktigt UN-nummer för det farliga godset. Avsändaren uppger fel 
information för att de vet att de inte får skicka eller transportera ett visst UN-
nummer eller att det kostar betydligt mer. 

Sen orderinformation försvårar förutsättningarna för transport av farligt 
gods 

Ytterligare en upplevd svårighet i transportbranschen, och då särskilt inom 
styckegodstransporter, är att bokning av transport och själva ordern kommer vid 
olika tidpunkter. Bokningen innebär att avsändaren bokar en viss transportvolym 
och reserveras en plats på en transport, vilket ofta görs i god tid. Vad som ska 
transporteras meddelas senare i form av en order. Trenden är att ordern kommer 
allt senare och ibland alldeles innan godset hämtas upp. Det är vanligt att 
transportören först då blir varse om att farligt gods ingår i transporten. En 
transportör beskriver hur avsändare resonerar på följande sätt: 
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”Jag har reserverad plats på bilen i eftermiddag, men exakt vad jag skickar, 
det tänker jag tala om klockan fem i eftermiddag för då stänger jag min 
produktion för dagen. Då trycker jag på stora knappen och skickar iväg alla 
order.” – Transportör 

Detta innebär att transportören ibland redan har skickat iväg lastbilen till 
kunden när ordern kommer, baserat på den första bokningen. Det kan vara så att 
ordern kommer först när lastbilen står i begrepp att lasta eller till och med efter 
det att lastbilen redan är lastad. Den här trenden försvårar för transportörerna att 
skapa rätt förutsättningar för transport av farligt gods eftersom den nödvändiga 
informationen kommer fram sent. 

Information finns men är inte tillgänglig, för gammal eller används inte 

En grundförutsättning för att dra nytta av information är att den finns tillgänglig 
och används. I dag skapas och registreras stora mängder information hos olika 
aktörer i transportkedjan. En utmaning är att göra informationen tillgänglig där 
den behövs och när den behövs. En säkerhetsrådgivare på ett stort 
transportföretag, med erfarenhet från både avsändarleden och transportleden, 
menar att en stor del av informationen finns någonstans, men frågar sig varför 
delar av den inte används. Där finns en utmaning för alla aktörer i transportkedjan. 

”Mycket utav informationen hämtar vi in, men varför använder vi inte den 
då? Eller förbereder för att kunna använda den.” - Transportör 

Ett annat problem är om information finns registrerad och tillgänglig, men är 
för gammal för att kunna användas. En mindre hamn upplever att de inte har 
tillgång till aktuell information om farligt gods i anlöpande fartyg. Hamnen är 
hänvisad till ett europeiskt system, men de menar att den information som är 
viktig för deras förberedelser är för gammal eller inkomplett. Det har resulterat i 
att hamnen ”tvingar” in den informationen direkt från aktörer såsom agenter. 

”Vi tvingar ju då agenten att skicka uppgifterna separat och de har ju 
protesterat: ’Vad fan ska vi anmäla en gång till för?’.”- Hamnoperatör 

Ett tredje problem som nämns är svårigheter att få tillgång till korrekt 
information från produktleverantörer avseende produkter som klassas som farligt 
gods vid transport. Det här problemet upplevs särskilt i avsändarleden med 
aktörer som har stora produktsortiment. En förutsättning för att de ska kunna ge 
rätt förutsättningar för transport av farligt gods-produkter är att de själva kan få in 
korrekta uppgifter från produktleverantörerna.   

”Vi har problem med att få in korrekt information från våra leverantörer. Det 
saknas jättemycket kompetens hos leverantörer generellt att få in den här.” 
- Avsändare 

Det är framför allt nya leverantörer eller leverantörer i andra världsdelar som 
inte har en vana vid att exportera till Sverige eller EU, utan de har handlat mer 
med sitt närområde i Asien, Amerika eller Australien.  
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Brister i informationsflödet hos transportörer 

Informationshanteringen hos transportören har stor betydelse för att transport av 
farligt gods kan ske på ett säkert sätt och enligt regelverket. Brister finns i hur 
informationen från avsändare mottages hos transportföretag. Mottagandet kan ske 
på flera olika sätt, även om det berör samma order. T.ex. direkt via elektronisk 
överföring av formaliserad information (EDI-överföring), via telefonsamtal eller 
via email. Det är vanligt att bokningar och order kommer in via EDI-överföring, 
men att det sedan kan komma kompletteringar och ändringar via telefonsamtal 
och/eller email. All relevant information ska sedan föras in i transportörens IT-
system, men det händer att någon informationsdel glöms bort och inte blir 
registrerad.  

”För risken som finns via telefonsamtal eller ett mejl kan ju vara det här att 
de lägger in det i sitt system, de mejlar över det sen till oss, så skriver de 
någonting där och så missar de någonting att skriva i mejlet. Och så 
kommer mejlet ut till oss och så ska vi skriva in det i ytterligare. Då är det 
liksom fyra hanteringar som man gör på det då.” - Transportör 

Även i informationsflödet internt hos transportörer upplevs vissa brister. Det 
kan handla om att chaufförerna inte får ut komplett information eller att det är 
svårt att nå ut med regelinformation till alla berörda. Det senare gäller särskilt då 
det sker regeländringar. 

En stor mängd operativ information hanteras manuellt och i pappersform 

En annan problematik är att, trots en ökad digitalisering i branschen, hanteras 
fortfarande en betydande mängd information manuellt eller både manuellt och 
digitalt. T.ex. är godsdeklarationen fortfarande till stor del ett fysiskt dokument, 
vilket minskar tillgängligheten och ökar risken att tappa information om 
dokumentet försvinner. Det gäller inte minst vid containertrafik och 
omlastningstillfällen, vilket nämndes i kapitlet om omlastning. En stor del av 
bokningsinformationen och fakturainformationen hanteras digitalt, men 
transportdokumenten är fortfarande övervägande fysiska och följer transporten. 

”Informationsöverföringen till transportörerna går elektroniskt för 
bokningarna och fakturan, men alla transportdokument är fortfarande på 
papper.” - Avsändare 

Det finns en önskan hos såväl avsändare som transportörer att minska 
mängden fysiska dokument och förenkla administrationen och öka effektiviteten 
genom att digitalisera hanteringen mer. Att det kan handla om betydande mängder 
fysiska dokument belyses av en transportör på följande sätt: 

”Kör du en styckegodsbil så kanske du har 25 fraktsedlar, olika kunder och 
… Även om du så att säga hämtar det på ett ställe och kör det till ett annat 
ställe, så har du fortfarande de där 25 fraktsedlarna du ska ta hand om.” - 
Transportör 
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Mängden pappersdokument finns även vid gränsöverskridande transporter av 
farligt gods. Det finns sålunda ett fysiskt flöde av dokument parallellt med ett 
digitalt flöde av information, där det förra upplevs som tungrott och ineffektivt. 

Brist på operativ information vid olyckor kan resultera i onödiga 
konsekvenser för samhället 

Bristfällig operativ information vid olyckor kan resultera i onödiga konsekvenser 
för omgivande samhälle. Ofta måste åtgärder vidtas för att inte riskera 
allmänhetens hälsa och liv, men ibland kan informationsbrist resultera i att 
åtgärderna blir mer omfattande än nödvändigt. Två exempel som ges vid 
intervjuer är ett läckage på Sävenäs rangerbangård, se aftonbladets artikel 
(https://www.aftonbladet.se/nyheter/a/kJ4OJ9/stor-insats-efter-olycka-pa-
bangard--fick-evakuera-skolor) och en incident på Malmö rangerbangård 
(https://www.mynewsdesk.com/se/greencargo/blog_posts/naer-en-fjaeder-blev-
en-hel-hoensgaard-71193) där stora områden spärrades av. Med tillgång till bättre 
information kan det vara möjligt att anpassa avspärrningar och konsekvenser för 
det omgivande samhället.  

Nu sker det sällan tågolyckor med farligt gods inblandat, men det är mer 
vanligt med lastbilsolyckor. Även om konsekvenserna i regel är mindre vid 
lastbilsolyckor, så är det viktigt för framförallt räddningstjänsten att få rätt 
information i god tid om vad för slags farligt gods det rör sig om. Transporten kan 
ligga så att inte skyltarna syns och godsdeklarationen ligger oåtkomligt i fordonet. 
Men även om dessa är synliga/åtkomliga behöver räddningstjänsten ibland 
förbereda sig innan för att agera rätt väl på plats. 

”Det är ju skyltat på bilen annars, så de ska ju kunna ta fram det så att säga 
då, men de [räddningstjänsten] vill ju gärna veta det innan de kommer av 
förståeliga skäl då… det kan ju bli spännande om det läcker ut 42 ton 
väteperoxid då på marken.” - Transportör 

Det handlar således dels om att eventuella åtgärder vid en olycka anpassas till 
det farliga godset som transporteras, och dels om olika aktörers säkerhet när de 
närmar sig en olycka med farligt gods. 

Direktiv information i form av regelverk är komplex och svår att navigera i  

Regelverken är den mest centrala, direktiva informationen vid transport av farligt 
gods. ADR för väg, RID för järnväg IMDG-koden för sjö samt ICAO-TI för flyg. 
Regelverken beskrivs i kap. 4 i den här slutrapporten. Regelverken upplevs som 
väldigt omfattande, komplexa och svåra att slå i. ADR-S är t.ex. över 1300 sidor, 
RID-S närmare 1200 sidor. Ett särskilt problem upplevs vara den stora mängden 
hänvisningar i texten. Vid intervjuer framkommer det att många upplever 
svårigheter att sammankoppla information för att få svar på sina frågor.  

”Man kan läsa någonstans och så hänvisar det till något annat ställe i 
boken och så hänvisar det i sin tur till något annat ställe i boken. Så till slut 
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sitter man liksom med fem fingrar mellan olika sidor och hoppar och 
försöker förstå vad som står.” – Transportör 

Att sitta och jobba med ADR-S och RID-S i tryckt form underlättas något av 
att det finns registerflikar att köpa till regelverken. ADR-S och RID-S finns även 
som pdf-versioner att ladda ner från MSBs webbsidor. Trots pdf-versioner av 
regelverken, upplevs det fortfarande mödosamt att ta del av informationen på 
grund av att det inte alltid är lätt rulla sida upp och sida ner i pdf:en. När det gäller 
IMDG-koden så finns det en webb-version med bra sökmöjligheter, vilket upplevs 
underlätta sökandet av information. Det finns dock en allmän uppfattning bland 
de intervjuade om att ADR-S och RID-S har blivit bättre och att man lär sig med 
åren hur böckerna är strukturerade och uppbyggda.  

Direktiv information behöver anpassas bättre till situation och användare 

Regelverken är omfattande av naturliga skäl då de ska täcka in väldigt mycket. För 
den enskilda aktören kanske endast en mindre del är relevant. Vid intervjuer 
framkommer det att många aktörer upplever viss ”information overflow”, dvs det 
är för mycket information för att kunna ta till sig. Det framförs önskemål om 
möjligheten att få mer aktörsanpassad information för att minska komplexiteten. I 
vissa organisationer tar säkerhetsrådgivarna fram den information som gäller för 
verksamheten, vilket förenklar informationshanteringen för de anställda. I andra 
organisationer finns inte den typen av urval av anpassade regelinformation, vilket i 
sin tur kan medföra svårigheter för dem som ska tolka och tillämpa 
bestämmelserna.  

”Det här med tjocklek på tankar och massor med såna här saker. Det är för 
den som ska bygga en tank som det är. Står tanken här på gården och den 
är godkänd, så behöver inte jag bekymra mig om vad det är för tjocklek på 
tanken.” – Transportör 

I det vardagliga arbetet behövs det ofta enklare och snabbare tillgång till 
relevant urval av direktiv information. Säkerhetsrådgivarna har en särskild roll, där 
det bl.a. ingår att ta fram instruktioner och rutiner för hantering av farligt gods. 
Det kan dock konstateras att även säkerhetsrådgivarna i hög utsträckning önskar 
sig mer riktad information. På en fråga till en säkerhetsrådgivare hos en stor 
transportör om vad som skulle göra dennes ”liv lättare”, svarar denne:  

”Det vore väl riktad information om bestämmelser. För i många fall är det ju 
jädrigt svårt att få reda på saker och ting.” – Säkerhetsrådgivare  

Det finns organisationer som tar fram enklare broschyrer och instruktioner. 
Dessa är en form av kopia av regelverket fast i någon enklare form riktad till 
”vanliga medarbetare”. Ett konkret exempel som ges är en broschyr för hantering 
av litiumbatterier, vilket utgör en typ av farligt gods som ökat markant under 
senaste tiden. 
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Tolkningssvårigheter avseende regelinformationen 

Regelverken är omfattande och syftar till att täcka in mycket. Från intervjuerna 
framkommer det att respondenter upplever att delar av regelverken är otydligt 
formulerade och därför uppstår en del tolkningsproblem. 

”Det är ofta man själv först har läst i regelverket och ’hur ska jag tolka det 
här?’, att jag inte själv kan avgöra vad är det … Och då är det kanske inte 
alltid så att den handläggaren man får prata med har stenkoll på det 
heller.” – Avsändare 

Vissa företag tar fram tolkningar av relevanta delar av regelverken för att 
förenkla för den egna personalen. I många fall stäms dessa tolkningar av gentemot 
t.ex. MSB och Transportstyrelsen, men det är emellertid inte alltid tolkningarna 
sammanfaller med kontrollmyndigheternas tolkning. Det ges exempel i 
intervjumaterialet på hur MSBs, Polisens och säkerhetsrådgivares tolkningar kan 
skilja sig år och att det inte varit lätt att reda ut vilken tolkning som har företräde. 
Det här skapar frustration hos framförallt transportörer.  

En annan typ av problem är semantiska svårigheter för vissa delar av 
regelverken, och då särskilt där icke-vardagliga benämningar används. 

”Det är jättebra när det heter bensin på svenska, för då kan man faktiskt 
förstå det. Ja, men ta något annat sånt här jättekomplicerat kemiskt namn 
så spelar det ingen roll om du skriver det på grekiska, svenska eller… Det är 
rena grekiskan ändå.” - Transportör 

Tolkningsproblem kan ofta mildras genom utformning av underlättande 
konceptuell information. Klargörande definitioner och beskrivningar av fenomen 
och företeelser i informationsmiljön underlättar både den enskildes förståelse, men 
också samverkan mellan olika aktörer. 

7.3.2 IT-system och interoperabilitet 
Transportbranschen och berörda myndigheter är beroende av väl fungerande och 
samverkande IT-system. Genom IT-system görs information tillgänglig när den 
behövs och genom samverkan förmedlas information till dem som berörs och där 
den behövs. Det här delkapitlet beskriver upplevda problem, brister och risker 
med befintliga IT-system samt deras interoperabilitet. 

Låg digitaliseringsgrad på viss information skapar ineffektivitet 

Digitaliseringen inom olika branscher och myndigheter har kommit en bit på väg, 
men samtidigt finns det mycket kvar att göra när det gäller transport av farligt 
gods. Det gäller inte bara hos transportörerna, utan även hos avsändare och 
tillsynsmyndigheter. Från intervjuer med avsändare, transportörer och 
tillsynsmyndigheter framkommer uppfattningen att man inom respektive aktör 
ännu inte fullt tagit vara på digitaliseringens möjligheter. Sammantaget upplevs det 
att det finns en stor potential i fortsatt digitalisering.  
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”Så att vi bevakar omvärlden och en del av det som händer i dag är ju 
digitaliseringen. Det innebär stora möjligheter och förändringar även för vår 
bransch. Väldigt mycket av det som vi gör i dag kan vi digitalisera, vilket gör 
att vi kommer bli mer effektiva, minimera kostnader och såna bitar.” - 
Transportör 

Hanteringen av fysiska dokument innebär en betydande administrativ börda 
för alla parter samt leder till ineffektivitet och begränsar tillgången till information. 
Försvinner dessutom dokumenten kan det blir störningar i transportflödet och 
godset kan inte transporteras. En frustrerad transportör beskriver det på följande 
sätt: 

”Ja, vi kan inte köra det här paketen för att vi har inte papper. Säg att det 
är en julklapp 23 december, ’Nej, sorry, vi kan inte köra ut det här godset, 
för vi har inte papper.’ Nej, alltså, det blir absurt på något sätt.” –  

Transportör 

Trots att en stor del av informationen finns digitalt i IT-system, hanteras den 
ändå i stor utsträckning som fysiska dokument under själva transporten. Vanligtvis 
tas informationen ut från ett IT-system till ett dokument, som följer transporten 
och sedan registreras informationen igen i ett annat IT-system.  

”Ja, jag menar de flesta företag i dag har ju den här informationen 
elektroniskt, även avsändaren har ju det, och det är bara frågan om hur vi 
får ihop det här och vilka system, och över landsgränser.” - Transportör 

Det handlar då inte enbart om att digitalisera informationen som sådan utan 
även att utnyttja digitaliseringens möjligheter till bättre interoperabilitet.  

Brister i befintliga IT-system 

Hos såväl avsändare, transportörer som tillsynsmyndigheter finns en stor mängd 
befintliga IT-system. Allt från nyligen införda IT-system till äldre och omoderna 
IT-system. Arvet av IT-system är betydande och med det följer också vissa 
problem och brister. Ett vanligt problem är att många äldre system inte klarar av 
att hantera farligt gods-information. I bästa fall kan farligt gods markeras med ett 
kryss och fritext där det beskrivs vilken typ av farligt gods ingår i en transport. 
Men i en del fall finns inte ens den möjligheten. Konsekvensen blir då att viktig 
information saknas i IT-systemen, eller att det krävs omfattande arbete för att 
komplettera informationen. 

”Man fick in bara att det fanns ett kryss någonstans och så i fritexten så stod 
det klass 3, eller vad det nu kan vara, eller ett UN-nummer. Och så fick man 
någonstans söka ut dem och så knyta ihop dem i dokumenten som kom via 
faxen den gången och knappa in allt.” - Transportör 

I värsta fall kan det bristerna i gamla IT-system leda till avsteg från 
lagstiftningen bara för att IT-systemen inte klarar av att hantera vissa saker. T.ex. 
om en kund skickar dokument som innehåller felaktigheter: 
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”Så ringde man kund och pratade med dem och sa: ’nej, det går inte, för 
IT-systemet klarar inte det.’ Och då skulle man på något sätt acceptera att 
man gjorde ett avsteg från lagstiftningen, för att IT-systemet klarade inte av 
att hantera det.” – Transportör 

Bristerna i gamla IT-system kan även få andra konsekvenser som påverkar 
affärsverksamheten. En stor avsändare i detaljvaruhandeln satte stopp för all e-
handel med farligt gods på grund av att IT-systemen inte hade tillräckligt bra stöd 
för det. 

”Vi har satt stopp på e-handeln för allt farligt gods, tills vi har ett systemstöd 
som funkar.” – Avsändare 

De flesta företagen lägger ner resurser på att ersätta eller vidareutveckla sina 
IT-system så de bättre kan stödja transport av farligt gods. Det kan dock vara svårt 
att få gehör för omfattande förändringar och kostnader, då farligt gods i många fall 
är en liten del av den totala verksamheten. Men också för att det medför risker att 
ändra i stora verksamhetskritiska system. 

”Det är tufft att byta ut gamla trotjänare även om man bygger på med nya 
moduler och såna här saker som till vissa delar ersätter, men inte fullt ut… 
Det är tuffa beslut att gå in och ändra på ett system som håller ihop hela 
transportverksamheten. Det är en otrolig risk.” - Transportör 

En sådan till synes enkel sak som att skriva ut korrekta dokument kan vara 
svårt. Det kan handla om att informationen skrivs ut på rätt ställe i en blankett. En 
annan sak som efterfrågas är bättre notifiering. Det handlar om att IT-systemen 
flaggar för användare om det är något som är speciellt för en viss transport. Det 
skulle t.ex. kunna handla om att det krävs övervakning när fordonet ställs upp 
någonstans, eller andra specifika bestämmelser. Flaggas sådant tidigt i 
transportkedjan förväntas det bidra till att alla inblandade aktörer gör rätt. 

Heterogen IT-miljö hos många aktörer 

Transportbranschen har en bakgrund av hopslagning och uppköp av bolag, vilket 
skapat en heterogen IT-miljö för många aktörer. Det innebär som nämndes i 
föregående avsnitt att många transportörer, särskilt de stora, har ett arv av många 
olika IT-system. Sammantaget innebär det en stor heterogenitet, vilket försvårar 
interoperabilitet hos IT-systemen. 

”Man köpte gamla [Företag X] i slutet på 90-talet. Man köpte upp [Företag 
Y] i Norge som var ett lite motsvarande. Man köpte upp bolag i Finland. 
Man köpte upp i diverse olika då till …koncernen… Man behöll sina gamla 
system och man behöll sina ledningsstrukturer till stor del också.” – En stor 
transportör 

De stora transportörerna har under senaste decennierna arbetat med att 
konsolidera denna heterogena IT-miljö. En väg som vissa transportörer valt är att 

181



successivt byta ut gamla IT-system till mer enhetliga IT-system. Andra förbättrar 
samverkan mellan befintliga system. 

Branschen i sig består av aktörer med olika förutsättningar för att ta tillvara 
digitaliseringens möjligheter. Större aktörer har i regel egna resurser för att driva 
på utvecklingen. Mindre aktörer behöver oftast förlita sig på IT-leverantörer och 
anpassa sig till deras produkter. Många IT-leverantörer är i regel inte intresserade 
av att deras produkter ska kunna samverka med konkurrenters produkter, vilket 
leder till proprietära IT-system. Det innebär att den aktör som levererar eller 
tillhandahåller IT-systemet sätter upp diskriminerande hinder för andra aktörer 
och deras IT-systems möjligheter att samverka med det aktuella IT-systemet. 
Exempelvis har varje fordonstillverkare egna ”fleet managementsystem”. Större 
transportörer jobbar med många mindre åkerier, där var och en i regel har fleet 
managementsystem som är kopplade till det fordonsmärke man valt att köra med. 

”Vi har heller inte gått så långt så att vi har ställt ett krav på de 
underleverantörerna som kommer till oss, att de ska köra med [Fleet 
Management system X]. Det skulle bli för höga kostnader. För att de sitter ju i 
sin tur och är åkare åt flera olika. Då kanske de skulle sitta och ha tre, fyra, 
fem olika system.” – Transportör 

Denna ovilja hos en del IT-leverantörer och fordonstillverkare att möjliggöra 
samverkan med andra system, eller inkorporering av andra moduler, leder till 
inlåsningseffekter för framförallt transportörer, vilket i sin tur leder till låg 
interoperabilitet. 

Bristande samverkan mellan IT-system påverkar interoperabilitet negativt 

Informationens kvalitet är viktigt för att farligt gods hanteras på rätt sätt. En 
faktor som påverkar informationskvaliteten är hur information förmedlas. Ett 
bekymmer i transportbranschen är att det finns en hel del kvar att göra när det 
gäller digitalisering av samverkan. Information förmedlas fortfarande idag via flera 
olika kanaler, såsom fax, telefon, EDI-meddelanden, mail eller muntlig 
kommunikation.  

Brister i samverkan mellan IT-system har en negativ påverkan på 
interoperabiliteten inom informationsmiljön som helhet. För att motverka det har 
stora transportörer förbättrat interoperabiliteten hos sina IT-system genom att 
erbjuda API:er (Application Program Interface). Det möjliggör enklare och säkrare 
överföring av data mellan IT-system. Trots det finns det fortfarande mycket kvar 
att göra. Begränsad interoperabilitet hos IT-system påverkar tillgången till 
information genom att information inte når ut till alla som behöver den. Ofta 
finns informationen registrerad i digital form, men där möjligheten att föra över 
informationen från ett IT-system till andra IT-system inte är utvecklad. 

”Det är ju lite märkligt eftersom någonstans har ju avsändaren registrerat 
alla de här uppgifterna i någon form av TA-system hos dem. Jag tänker, om 
man bara kunde använda den hela vägen genom alla transportslag och 

182



såna här bitar, det hade varit alldeles ypperligt. Nu är det ju manuell 
handpåläggning i varje led på något sätt då, i någon form.” - Transportör 

Även i informationsflödet internt hos transportörer upplevs vissa brister. IT-
systemen består oftast av en central del inne på kontoret hos transportföretaget, 
där information sedan förmedlas ut till chaufförerna via handdatorer, 
fordonsdatorer, läsplattor, etc. Det kan handla om att endast en viss del av 
informationen går vidare till chauffören. Den kompletta informationen finns i det 
centrala systemet eller i fysiska transportdokument, men är inte tillgänglig för 
chauffören i förväg. Orsaker som nämns är att endast vissa fält förs över till 
chaufförernas handdatorer, eller att om informationen om farligt gods hamnat i fel 
fält så krävs det att trafikledarna uppmärksammar det och för över informationen 
manuellt.  

En del av svårigheterna uppstår bl.a. på grund av en stor heterogenitet och 
svårigheter att ändra befintliga systemmiljöer. Denna heterogenitet upplever även 
avsändarna, som många gånger har information digitalt i IT-system, men inte kan 
föra det vidare direkt p.g.a. att de samverkar med många olika transportörer. En 
större enhetlighet efterfrågas därför av avsändare. 

”Om man jobbar med flera olika transportörer så kan det vara lite olika bud 
på vad de vill ha och hur informationen ska förmedlas, om det farliga 
godset. Och då gäller det att veta, vad är det just den här transportören vill 
ha. De vill ha det här, de vill ha det här. De vill ha det på det sättet och de 
vill ha det på ett annat sätt. Och det ställer till ett problem då för 
avsändaren, att inte det är mer enhetligt då.” - Avsändare 

Inom transportbranschen är outsourcing vanligt, vilket skapar ytterligare 
problem. Det innebär att transportföretaget kan kontraktera ut transporten till ett 
annat transportföretag eller till fristående åkare. Dessa kan då ha helt andra IT-
system som inte kan samverka med det ursprungliga transportföretagets system.  
Det kan leda till att komplett information inte förs vidare, samt att informationen i 
andra riktningen från chauffören och tillbaka till transportföretaget är bristfällig, 
t.ex. att en upphämtning är genomförd och vilket gods som hämtats.  

”Vi vill ju kunna ha en mycket större kommunikation i det systemet med våra 
åkerier. T.ex. förfrågan, ’klarar ni av att ta en tidslossning? Kan ni leverera 
det här klockan åtta i morgon bitti?’ Så de kan i systemet redan där svara ja 
eller nej.” - Speditör 

Idag måste transportföretagen ha den typen av kommunikation via mail eller 
telefon vid sidan av.  

Digitaliseringens risker 

Samtidigt som det upplevs finnas stor potential i fortsatt digitalisering finns det 
viss oro för riskerna som medföljer en ökad digitalisering. Det handlar främst om 
minskad informationssäkerhet, bl.a. genom ökad risk för att bli ”hackad”. 
Information i fysisk form begränsar spridningen och åtkomst, medan information 
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lagrad och distribuerad i digital form ökar riskerna för intrång och oönskad 
spridning. 

”Det digitala ligger där i cyberrymden, och den som har nyckeln kan låsa 
upp och hämta upp det. Och är det då så att man har oärliga avsikter så 
har man väldiga resurser i dagens läge.” - Transportör 

Det är inte enbart den formella informationen som skapas och hanteras kring 
en transport av farligt gods som är känslig i orätta händer. En ökad användning av 
sociala media kan sprida känslig information på ett olämpligt sätt. Vid intervjuer 
beskriver avsändare hur chaufförer lägger ut på Facebook vad de hämtat för gods 
hos avsändare och vart det är på väg. Det finns en oro för att den här är typen av 
informationsspridning påverkar säkerheten negativt.  

Förutom ökade risker när det gäller informationssäkerhet, framkommer vid 
intervjuer en oro för att en ökade digitalisering kan leda till en ökad sårbarhet vid 
driftstörningar, t.ex. om bredbandet ligger nere. 

”Vi märker det så fort det blir ett avbrott på bredbandet här, så sitter vi där. 
Vad ska vi göra nu? Vi kommer inte in. Vi kan inte läsa order. Vi kan inte 
skicka ut order till bilarna.” - Transportör 

Säkerhetsfrågor aktualiseras alltmer i takt med en ökad digitalisering. Vid 
intervjuer framkommer dock att transportföreträdarna idag ser riskerna främst 
kopplade till transport av gods med högt ekonomiskt värde än till farligt gods. 
Men farhågor uttrycks för att farligt gods i framtiden kan komma att användas för 
terroristhandlingar. Den svaga länken upplevs vara transporten då det t.ex. är 
enklare att sätta en bomb på en tankcontainer under transporten än att ta sig in på 
en anläggning. En ökad transparens, ökade möjligheter att komma åt digitalt lagrad 
information och ett svårkontrollerat informationsflöde på sociala media kan därför 
medföra säkerhetsproblem.  

7.4 Problem och brister i den operativa 
kontrollen av transporter av farligt gods 

Detta kapitel handlar om trafikpolisernas operativa kontroll av transporter av 
farligt gods på väg och några av de problem, brister och risker som de stöter på i 
detta arbete. Trafikpolisernas arbete utförs kontinuerligt året runt i en riskfylld 
arbetsmiljö och utifrån ett omfattande regelverk. Detta regelverk heter ADR-S och 
det beskrivs i kapitel 6. Det tar minst åtta år av utbildning och yrkespraktik innan 
man som enskild trafikpolis kan förväntas arbeta självständigt med alla de 
arbetsuppgifter som ingår i Polisens trafiksäkerhetsarbete (Polismyndigheten, 
2021, s. 4). Stommen i kapitlet utgörs till största delen av trafikpolisernas egna 
utsagor. Dessa utsagor är indelade i fyra empiriska avsnitt som kretsar kring 
arbetsmiljö, synen på operativ kontroll, beteende, och samverkan, 
informationstillgång och IT-stöd. I några avsnitt bidrar säkerhetsrådgivare och 
representanter från andra tillsynsmyndigheter än polismyndigheten med inspel 
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som förhoppningsvis ger en kompletterande bild av trafikpolisernas operativa 
kontroll av transporter av farligt gods på väg.  

”Tillsyn och kontroll gör vi för att bidra till säkrare transporter av farligt gods 
på våra vägar. Det är ett stimulerande arbete med ett krävande, 
omfattande, och intressant regelverk. De svårigheter som vi upplever består 
av frånvaro av återkoppling i de system vi använder. Vi vet inte om den 
lastbil vi tagit in för kontroll har en historik som kan vara avgörande för att 
bestämma en eventuell påföljd. Dessutom blir vi färre och färre i yrket, 
samtidigt som antalet ålagda tillsynstillfällen per år är ganska stort. En annan 
utmaning är kontinuitet och kompetens hos utredare och åklagare”.  
- Minnesanteckning från samtal med trafikpolis och utredare 

7.4.1 Inledning 
Den operativa kontrollen ses här som en process med specifika 
informationsflöden som involverar trafikpoliser, chaufför, och transportör, och 
som konsekvens av eventuell utredning, också polisens utredare och åklagare vid 
åklagarmyndigheten. Även om trafikpoliser kommer i kontakt med chaufförerna, 
och övriga aktörer i transportkedjan, så ingår inte trafikpolisernas kontroll i 
transportkedjan. Konkret vinkas chauffören och ekipaget in på kontrollplatsen 
ifråga och tilldelas en specifik plats för att genomgå kontrollen. Kvantitativ 
måluppfyllelse i form av antal genomförda kontroller relaterar till kvalitativa 
effekter som uppstår i mötet mellan trafikpolis och chaufför. Tillsyn som 
övergripande begrepp, dess regelverk och myndighetsutövning beskrivs och 
analyseras ingående i kap. 6. 

Under år 2020 transporterades 10 miljoner ton farligt gods med lastbil på 
svenska vägar av totalt 470 miljoner ton transporterat gods (Trafikanalys, 2021). 
Mängden farligt gods har legat på samma nivå de senaste åren. Förutom tillsyn och 
kontroll av transporter av farligt gods på väg utför trafikpolisen hastighetskontroll, 
nykterhetskontroll, flygande inspektion, och kontroll av kör- och vilotider. Kåren 
har minskat drastiskt i antal sedan 1975 då antalet uppgick till 1400 trafikpoliser till 
dagens nivå på omkring 300 trafikpoliser, samtidigt som antalet körda kilometer 
per år har ökat med det dubbla från drygt 40 000 kilometer år 1975 till drygt 
80 000 kilometer år 2020 (Holgersson et al. 2020, s. 45). Antalet kontroller per 
dygn beräknas uppgå till 15, vilket kan jämföras med 2700 lastbilstransporter av 
farligt gods per dygn (ibid. s. 110). 

De årliga kvantitativa mål som Polismyndigheten åtagit sig gentemot EU och 
FN inom yrkestrafikområdet uppgår till 7000 kontroller av transporter av farligt 
gods, 11 500 flygande inspektioner av nyttofordon, och 579 000 kontrollerade 
arbetsdagar av kör- och vilotider (Polismyndigheten, 2021, s. 37). Måluppfyllelsen 
för genomförda kontroller av transporter av farligt gods per år har inte kunnat nås 
och som exempel kan nämnas att år 2019 uppnåddes 5 884 kontroller (ibid.).  En 
omfattande genomlysning av Polismyndighetens trafiksäkerhetsarbete pekar bl.a. 
på att antalet genomförda kontroller per år sjunkit från lite drygt 8000 år 1996 till 
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dagens nivåer på strax under 6000 genomförda kontroller per år, och rapporten 
konstaterar att en markant nedgång i antalet genomförda kontroller år 2015 
sammanfaller med polisens omorganisation samma år (Holgersson et al. 2020, s. 
100).  

Enligt Polismyndighetens Tillsynsenhet är det svårt att rekrytera till 
trafikpolisen och man gör bedömningen att personal- och kompetensförsörjning 
är en stor utmaning för myndighetens verksamhet inom kontroll av yrkestrafik 
(Polismyndigheten, 2021, s. 22). 

Det operativa kontrollarbetet planeras lite olika i de olika regionerna samtidigt 
som de tilldelade kvantitativa målens omfattning är en viktig utgångspunkt. 
Löpande under året jämförs utfallet i relation till målen och insatser genomförs för 
att succesivt närma sig de olika målen. Semestertiderna kräver avancerad planering 
för att inte tappa tempo och riskera att hamna efter mer än nödvändigt. Mörker, 
regn och snö kan innebära omplanering, eftersom väderleken spelar stor roll för 
insatserna av säkerhetsskäl.  

7.4.2 Problem i den operativa kontrollens arbetsmiljö 
Avsnittet syftar till att tydliggöra arbetsmiljörelaterade problem som är svåra att 
lösa med nuvarande förutsättningar. Trafikpoliser gör bedömningar utifrån 
erfarenhetsbaserad kunskap som möjliggör en nödvändig pragmatism. Det ska 
nämnas att några problem som tas upp nedan inte rör själva kontrollen i sig, eller 
polisens ansvar, och anledningen att de beskrivs är att trafikpoliser själva tar upp 
dem i sina utsagor. Ett exempel är utländska chaufförers utsatthet. 

Utländska chaufförers utsatthet 

Utländska chaufförer har en utsatt position rent generellt som gör att många 
trafikpoliser upplever att kontrollen inte når samma effekt som när svenska 
chaufförer kontrolleras och sedan vidarebefordrar brister och åtgärder till sina 
respektive arbetsgivare. Intervjuer med trafikpoliser och aktörer i transportkedjan 
pekar på en chaufförsbrist i stora delar av Europa. I det empiriska materialet ser 
man att statusnivån på chaufförsyrket är låg.  

”De som läser transportgymnasium i dag, har inte samma intresse av att 
köra ute på Europa och kanske vara iväg en eller två veckor. Man vill 
komma hem om kvällarna. I dag är det ganska otryggt att ligga ute och 
det sker mycket stölder och tillgrepp om man står på fel ställen”. 
Säkerhetsrådgivare  

Det empiriska materialet antyder att många utländska chaufförer arbetar under 
slavliknande förhållanden. De bor ofta i lastbilshytten och de får betala om de ska 
nyttja den över helgen när de inte har körning. Det framgår att det sällan finns 
någon arbetsgivare som de kan hänvisa till, utan de åtar sig körningar från stora 
uppsamlingsplatser runt om i Europa.  
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”Utländska förare som har slavliknande förhållande går förmodligen inte till 
arbetsgivaren eller uppdragsgivaren och klagar för att de fått böter”.  
- Trafikpolis 

Svårt att rapportera utländska transportörer  

Det är enklare att enbart anmäla och rapportera chauffören vid kontroll av 
utländska ekipage även om arbetsgivare och uppdragsgivare också brister i sina 
respektive ansvarsområden och därför borde anmälas.  Anledningen är att det är 
mycket svårt att få fram information av transportören när dessa finns i utlandet.  

”Att få till en kommunikation med en transportör i Portugal är en utmaning 
utan dess like. Så förarna är smidigast att rapportera om. Sen försöker vi 
intervjua och prata med dem oavsett om det är svensk eller utländsk 
nationalitet, för att ta reda på vilka förutsättningar de fått för att lyckas”.  
- Trafikpolis 

Risker i trafikpolisens fysiska arbetsmiljö 

Trafikpolisers utsatthet i den fysiska arbetsmiljön utgör en utmaning i sig och är en 
kontextuell faktor i samband med kontrollarbetet och i de övriga sammanhang där 
trafikpoliser utför sitt arbete på väg, t.ex. trafikdirigering.  

”Patrullen var där för att dirigera trafiken efter att en lastbil fått haveri. Det 
här var vid en viadukt och polisen hittades på marken ett antal meter ner 
och har sannolikt fallit ned”. - (Karlsson, 2020) 

Om det vid kontrolltillfället uppstår en osäkerhet kring lastens innehåll på 
grund av bristfällig information i godsdeklarationen eller inkorrekt etikettering så 
innebär det att den polis som gör kontrollen utsätts för en ökad risk att något 
händer som kan leda till skada. 

”Skulle de ljuga om att de inte har farligt gods, så kan jag råka få på mig 
någonting farligt eller öppnar upp någonting som inte borde öppnas. Jag 
vill inte hamna i den sitsen. Man får ju tänka på sig själv också”. - Trafikpolis. 

Problem att komma åt felaktig hantering av kör- och vilotidsbestämmelser 

Sedan i våras 2021 har regeringen infört ett tydligare förbud som gör det svårare 
att ha ordinarie veckovila i fordonet och krav på att åkerierna säkerställer att 
förarna kan återvända hem regelbundet. Sanktionsavgifter utfärdas för de 
transportföretag som inte följer reglerna. Utländska transportföretag som bryter 
mot kör- och vilotidsreglerna ska betala sanktionsavgiften omedelbart vid en 
vägkontroll. Ekipage får klampas av trafikpolisen för att hindra den fortsatta 
färden tills avgiften är betald.  

”Det ska vara ordning och reda på våra vägar och schyssta villkor för 
yrkesförarna. Det ska kosta rejält för företag som utnyttjar sina chaufförer.” 
 - (Kjellin, 2021) 
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Användande av sanktionsavgift när utländska förare har brutit mot kör- och 
vilotidsbestämmelser är ingen nyhet. Om transportör eller chaufför inte betalar på 
plats så finns möjlighet att hindra fortsatt färd med klamp eller liknande. Det är 
ganska ovanligt att ekipaget klampas eftersom betalning brukar ske relativt snabbt. 
I den mån som trafikpoliser klampar ett ekipage görs det mest i väntan på 
betalning på förskott för olaga cabotage som ibland drar ut på tiden då beloppet 
där är ganska högt.  

”Jag tror inte att det kommer att förändra beteendet. Upptäcktsrisk 
avskräcker mer än straff. Vi är alldeles för få för att skapa den kontinuitet 
som krävs för att ändra beteende.”  

- Minnesanteckning från möte med Trafikpolis 

Om trafikpolisen bedömer att föraren är uttröttad på grund av för lång 
sammanhängande körtid så ska körkortet beslagtas. Problemet består i att kunna 
rapportera fallet så att åklagaren kan driva ärendet framgångsrikt. 

”Om chauffören är uttröttad och har sovit för lite, då ska vi ta körkortet. Det 
är en allvarlig grej, så en åklagare måste ta ställning till det. Då måste jag 
förklara varför jag tar det här ställningstagandet.” - Trafikpolis 

Problem och risker med dolt farligt gods 

Kontroll av lastsäkring, etikettering och lastens beskaffenhet är viktiga och 
frekvent återkommande aktiviteter i kontroll av transporter av farligt gods. Att 
genomföra en noggrann kontroll av lastens innehåll innebär att den enskilde 
trafikpolisen utsätts för risker. Här utgör styckegods en särskild utmaning. 

”Om vi tar styckegodsare, så tittar jag framför allt att det är rätt lastsäkrat 
och rätt etiketterat. Jag brukar inte öppna upp paketen för att se om 
innehållet stämmer med det de påstår att de har.” - Trafikpolis 

Dolt farligt gods kan kopplas till många olika aspekter. Det kan uppstå som ett 
resultat av frånvaro av information vid beställning eller lastning. Brist på 
information i transportkedjan kan ha flera skilda orsaker, och behöver inte bero på 
medvetet fusk. I samband med den kontroll av farligt gods som trafikpoliser utför 
på kontrollplatsen så kan dolt farligt gods relatera till bristfällig eller felaktig 
etikettering. Dolt farligt gods kan också finnas som ett mer undflyende hot i de fall 
där trafikpoliser upplever att hela ekipage som ser ut som farligt gods saknar 
skyltar helt och hållet. 

”Rätt ofta så ser man ju lastbilar som är utrustade att köra farligt gods, men 
de har inga skyltar uppsatta. Vad är det de kör? Det vet vi ju i dagsläget 
inte.” - Trafikpolis 

7.4.3 Synen på operativ kontroll och dess kompetens 
Intervjumaterialet ger en uppfattning om hur synen på kontroll förändrats över 
tid, dess nytta för företag, bidrag till organisatoriskt lärande, och långsiktiga 
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kvalitet, så som dessa kommer till uttryck hos trafikpoliser, tillsynsmyndigheter, 
transportföretag, och säkerhetsrådgivare. 

Från kritisk syn på kontroll till positiv syn på kontroll 

Tidigare var det inte ovanligt att vara kritisk till kontroll. Det har vänt och idag 
verkar det finnas en förståelse för behovet av kontroll och dess nytta. 

”Jag skulle vilja påstå att det har vänt. Går man tio år tillbaka så kastade 
man otroligt mycket mot kontrollmyndigheter. Men visst kan vi påverka tror 
jag. Vi har varit tydliga och informerat väldigt väl med kör- och vilotiderna, 
exempelvis. Och det vet jag, de har kommit fram och tackat efteråt och 
tyckt det varit jävligt bra. Det är faktiskt så att åkerisidan nu vill ha 
kontroller”. - Trafikpolis  

Problem om kontrollen tar för lång tid 

Om kontrollerna tar tid så riskerar transporterna att bli försenade. Detta upplevs 
som ett potentiellt stort problem i åkerinäringen som de inte rår över.  

”De som köper transporterna har ofta väldigt bra uppföljningssystem. De 
tittar framför allt på att de har kommit och lastat när de ska, att de har 
kommit fram till kunderna när de ska, och att allting har fungerat. Om de 
har blivit stoppade någonstans och haft bekymmer på vägen så kan de bli 
försenade till kunden”. - Säkerhetsrådgivare  

Tillsyn och kontroller som leder till säkrare transporter är bra för företagen 

”Över huvud taget så känner vi att med lite mer tillsyn så skulle vi också få 
säkrare transporter”. Säkerhetsrådgivare  

De ser en kommersiell nytta med kontroller som genomförs effektivt. 

”Och det ser vi som ett kvitto på vårt kunnande som vi kan visa upp för 
kunder. Om det är någon som undrar hur vi sköter oss så visar vi en pärm full 
med polisrapporter där man kan se att våra bilar nästan alltid är felfria”.  
- Säkerhetsrådgivare  

Kontroll av transport av farligt gods bidrar till organisatoriskt lärande hos 
företaget 

Seriösa transportörer vill att transporterna ska ske enligt gällande regelverk och de 
ser positivt på kontroller av transporter av farligt gods. Det finns en ambition att 
organisationen ska bli varse eventuella brister och fel så att dessa kan åtgärdas.  

”Ledningen vill ju att vi ska göra allting enligt de lagar och regler som finns. 
Framkommer det att man inte har rutiner som uppfyller aktuella krav, då ser 
man det som positivt att få veta det, och förändra och komma rätt. Jag 
tycker att kontroll är bara bra. Hittar man brister och fel så är det bra att det 
kommer fram så att man kan förändra det och göra rätt i stället”.  
- Säkerhetsrådgivare  
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Problem med upprätthållande av kontrollernas långsiktiga kvalitet 

Kontrollerna riskerar att brista i långsiktig kvalitet på grund av ett alltför ensidigt 
fokus på ”pinnjakt” i måluppfyllelsen. För att säkerställa måluppfyllelsen så väljer 
trafikpoliser ibland att kontrollera tankbilar eftersom de kan processas snabbare än 
styckegodsbilar. 

”Du är utbildad, du ska göra 50 kontroller om året. Men plockar det på med 
massa andra bitar, så hinner du inte med. Och då blev det de här 
tankbilarna för då får jag min tillsyn, för det är den som räknas. Vad blev det 
för kvalitet på tillsynen då?”. - Trafikpolis  
 

Problem med utländska chaufförers ADR-intyg när det inte går att bedöma 
äkthet och giltighet 

ADR-intyget (ADR-kortet) ser olika ut i olika länder. Det kan vara svårt att avgöra 
vilka intyg som är korrekta på grund av språkliga hinder. Tillgång till korrekt 
information är också en utmaning. 

”Sen vi fick foto på ADR så har det blivit säkrare och lättare i alla fall. Innan 
så hade vi små bibliotekskort eller små tyglappar och allt möjligt”.  
- Tillsynsmyndighet   
 
Brister i ADR-utbildning 
Om chauffören fått korrekt ADR-utbildning och de skriftliga instruktionerna för 
transporter av farligt gods så bör allt fungera. Om chauffören inte kunnat 
tillgodogöra sig en korrekt ADR-utbildning så är det förmodligen så att det saknas 
adekvat och nödvändig kompetens. 

”Hur samverkar vi för att ta reda på om föraren är behörig. Hur frågar jag 
på polska, makedonska eller filippinska? Ja, och hur ser ADR-intyget ut i 
olika länder? Hur ska vi kunna kontrollera att detta verkligen är ett ADR-
intyg? Så har vi letat bilder då från olika länder då, men tyvärr lägger inte 
alla länder upp sina bilder på hur de här ADR-intygen ser ut”.  
- Tillsynsmyndighet  

Säkerhetsrådgivare är oftast involverad och fungerar som en viktig support för 
chaufförerna som kan ringa och be om råd när det gäller ADR-S. Polisens 
utredare ringer också för att kolla uppgifter som chauffören förmedlat. 

”Utredaren hos polisen kan fråga oss: - Har ni lämnat ut de skriftliga 
instruktionerna till chauffören på ett språk som hen kan läsa och förstå? Det 
kanske krävs ett litet bevis där, att chauffören skriver under. Har han gått 
ADR-utbildning hos mig, då har han fått det på sitt eget språk”.  
- Säkerhetsrådgivare  
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Det är krävande att uppnå full kompetens att handha ADR-boken 

ADR-S är ett omfattande och komplext regelverk med en svåröverblickbar 
struktur. För att underlätta hanteringen sammanfattas uppdateringar årligen och 
dessa tillgängliggörs i en Ingripande- och åtgärdskatalog. Utbildningstillfällen i 
ADR-S genomförs regelbundet hos de olika regionerna. Den årliga konferensen 
om ADR-S på Polishögskolan är ett viktigt möte för trafikpoliser där handhavande 
av ADR-S är i centrum. För att illustrera ADR-bokens omfång och komplexa 
struktur så brukar trafikpoliser säga lite skämtsamt att man måste använda alla 
fingrarna som bokmärken för att inte tappa bort sig.  

”Man stoppar chauffören och så lägger man upp den här stora tjocka 
ADR-boken på motorhuven på polisbilen och så börjar man bläddra. Jaha, 
och sen ska man titta där, var står det någonstans, och så får man ta fram 
innehållsförteckningen och leta och så. Alltså det är till att skämma ut sig att 
man inte är proffs”. - Trafikpolis 

Risker och brister med styckegodsbilar 

Polisen väljer att kontrollera styckegodsbilar före andra ekipage för att 
styckegodstransporter inte stoppas lika ofta som tankbilar, och för att de har fler 
brister.  

”Kommer det två farligt gods-bilar när jag är ute på vägen, och den ena är 
en tankbil och den andra styckegods, så väljer jag styckegodsaren för att 
de inte stoppas lika ofta som tankbilar, och för att de ofta har fler brister. 
Den selekteringen gör jag, men annars ingen övrig”. - Trafikpolis 

7.4.4 Beteende, slarv och fusk 
Avsnittet syftar till att belysa några olika situationer som trafikpoliser kan hamna i 
när chaufförens attityd och beteende är avgörande för utfallet. När chaufförer 
ertappas med brister av olika slag är det inte ovanligt att trafikpolisen som ansvarar 
för kontrollen håller en genomgång om vilka risker som föreligger och möjliga 
konsekvenser som kan uppstå om något skulle hända.  

Problem och risker när kontroller undviks 

Det kan vara svårt för t.ex. godsterminaler att undvika tillsyn och kontroll. 
Chaufförer kan kanske välja att vända på skylten och på så sätt undvika kontroll.  

Är det lätt att undvika tillsyn om man vill undvika det? Som godsterminal 
kanske du inte kan det. Som lastbilsförare så kan du säkert vända skylt och 
så kanske någon ringer runt till kollegorna och förvarna att det är tillsyn på 
ett visst ställe”. - Godsterminal 

En del företag utnyttjar värdeberäknad mängd för att slippa använda orange 
skylten. 
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”Vi skickar inte mer än så här mycket varje gång och då blir det 
värdeberäknad mängd, och då behöver vi inte en säkerhetsrådgivare. Då 
kan inte MSB komma dit och granska det heller. Man skulle vilja komma åt 
de företagen”. - Säkerhetsrådgivare. 

Smutsiga och dåligt fastsatta skyltar innebär informationsbrist 

Smutsiga skyltar kan innebära att ekipaget går under radarn och inte fångas in för 
kontroll. Om ekipaget upptäcks och vinkas in kan en smutsig skylt innebära böter, 
eller så slipper chauffören undan utan åtgärd mot löfte att bättra sig. 

”Nytvättad och ren bil. Och sen har han lastat farlig gods. Då vänder han 
skylten så att orange sidan kommer ut. Den är så skitig. Man ser något 
mörkt. Betyder inte att han kanske fick böter, men han får en pinne i 
statistiken. Och så får han väl gå ut med trassel eller någonting annat och 
torka den ren”. - Trafikpolis 

Om skylten lossnar ur hållaren och flyger iväg vid en olycka så kanske 
Räddningstjänst tror att det är en vanlig transport, vilket innebär att de utsätts för 
risker de inte vet om. 

”Nu finns det krav på att de ska fästas. Några farligt gods-bilar gick i diket 
och välte och så åkte skylten av och hamnade under bilen. 
Räddningstjänsten dit, och tror att det är en vanlig styckegodsbil. Och så 
var där farligt gods som kunde … så då kom det en sån regel. Och det är 
sånt man har anmärkt på. Så därför kommer det också med något år tills 
folk har lärt sig”. - Trafikpolis 

7.4.5 Tillgång till information, IT-stöd och samverkan 
I detta avsnitt beskrivs problem med tillgång till information, behov av IT-stöd, 
förbättringspotential i kontroll i hamnar där flera myndigheter genomför 
kontroller. 

Ineffektivt dubbelarbete vid kontroll 

När polisen fyller i kontrollistan, och kontrollistan brister, så får hen fylla i samma 
uppgifter flera gånger. Det handlar om datum, tid, vilken myndighet, förare och 
företag. Det finns behov av förenkling och eventuellt IT-stöd. 

”Det jag tycker är lite jobbigt är att det blir så mycket dubbelfört. Man får 
föra över samma information. Den går inte över på automatik från 
kontrollistan till bristlistan, utan man får skriva om allting från början igen”.  
- Trafikpolis 

Informationsbrist är ett stort problem vid kontroll 

Trafikpolisen kan inte se vad som skett vid en tidigare kontroll. Det är viktigt att 
kunna följa upp om t.ex. ett föreläggande med krav på åtgärder har medfört att 
bristerna åtgärdats. 

192



”Det är ju det som är problemet i dag. Gör vi en tillsyn, och det är brister på 
ekipaget och det stoppas fem minuter senare, så kan inte vi se vad bristen 
var. Väljer chauffören att inte visa oss några papper, så blir det kanske en 
ny tillsyn igen och så samma brist igen liksom”. - Trafikpolis 

Det är lätt att ta fram status för svenska förare, men det är mycket svårare att 
få fram information om utländska förare. Såvida de inte bötfällts i Sverige. 

”Om det är en utländsk förare som har blivit bötfälld i Sverige, så kan jag 
komma åt informationen, men jag ser ju inte vad han har gjort för brott i 
utlandet. Det går att skicka en förfrågan, men då får man sitta och vänta 
på ett svar”. - Trafikpolis 

Samarbetet mellan regioner och enheter fungerar väl. När ett ekipage sticker ut 
i mängden så försöker man väva samman den informationen med annan relevant 
information, som sedan delges till enheter och grupper. 

”Det är ju både egna erfarenheter och sen de som jobbar som fortbildare… 
när vi får lite information av kollegorna i Vänersborg och sen från Trollhättan 
och sen Halmstad liksom, så försöker man ju sammanväva den 
informationen och finns där någon som sticker ut så delger man ju den 
informationen till grupperna, till kontrollanterna. Absolut”. - Trafikpolis 

Stort behov av enkelt IT-stöd 

Det är ett problem att inte ha ett bättre IT-stöd vid tillsyn och kontroll av 
transport av farligt gods på väg. Trafikpolisen ser gärna att man kan använda VTR 
(VägTrafikRegistret) och PMF (Polisens MultiFråga) i större utsträckning för 
registrering av information. 

”Det är ju det som är problemet. Hade man kunnat registrera det direkt, så 
att det hamnar i VTR:en och i PMF:en. Då hade det känts det som att det 
man gör är på riktigt”. - Trafikpolis 

Kontroll i hamnar 

Om tillsynen i hamnar delas upp utan samverkan så blir det väldigt ineffektivt. 
Samtillsyn över myndighetsgränser bidrar till synergiska effekter. 

”Alltså det här med samverkan. När jag var med då i Helsingborgs hamn, 
då kommer en lastbil av från färjan. Vad händer först? Jo, då är det 
gränspolisen som står och kollar chaufförens pass och att han inte har en 
massa flyktingar. Och sen kommer kustbevakningen och kollar 
lastsäkringen. Och sen kommer trafikpolisen och kollar vad de ska kolla. 
Och sen kommer tullen och kollar så han inte har knark också. Han blev 
stoppad tre, fyra gånger, den här lastbilschauffören innan han har kört 200 
meter. Det är ju löjligt faktiskt. Nej, jag förstår inte det här. Snacka om 
förbättringspotential när det gäller samverkan”. - Tillsynsmyndighet 
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7.4.6 Analys och reflektioner 
Fältobservationer och intervjuer visar att trafikpolisens kontroller av transporter 
av farligt gods i stor utsträckning uppfattas positivt av chaufförer och 
transportnäringens företrädare.  

Den operativa kontrollens signalvärde har stor betydelse. Om en svensk förare 
bötfälls återkopplar föraren tillbaka till arbetsgivaren och då får det ringar på 
vattnet.  

Samarbetet mellan regioner och enheter fungerar väl och man delar information 
och observationer.  

Regelefterlevnad beror på trafikpolisernas antal och kompetens. Därför är det 
problematiskt att trafikpoliskåren fortsätter att minska sedan många år, samtidigt 
som det tar minst åtta år av utbildning och praktik att bygga upp den nödvändiga 
kompetensen.  

” Jag är för luttrad för att tro att vi kan göra någon större skillnad vad gäller 
regelefterlevnad. Vi är alldeles för få för att skapa den kontinuitet som krävs 
för att ändra beteende.” - Minnesanteckning från samtal med en 
gruppchef inom trafikpolisen  

Risken att ekipage som med stor sannolikhet har farligt gods i lasten inte skyltas 
enligt ADR-S är oroväckande.  

Trafikpoliser saknar ett IT-stöd som kan ge information huruvida ett ekipage som 
genomgår en kontroll har varit inkallat tidigare och vilka eventuella brister som 
registrerades då. 

7.5 Exempel på regeringens åtgärder mot 
problemen i transportbranschen 

I avsnittet presenteras några av de viktigaste åtgärderna som regeringen och dess 
myndigheter har vidtagit gentemot problemen i transportbranschen. Härmed avses 
inte gängse kontroll och tillsyn av transport av farligt gods, vilket istället behandlas 
i rapportens kap. 6, utan andra typer av åtgärder. Flera av dem är riktade mot 
problem såsom oschysta villkor, bristande regelefterlevnad och 
konkurrenssnedvridningar. 

7.5.1 Satsning mot fusk, regelöverträdelser och 
brottslighet i arbetslivet 

En av regeringens satsningar mot problem som också rör transportbranschen 
inleddes under 2017. Arbetsmiljöverket fick då i uppdrag att, tillsammans med sju 
andra myndigheter, samverka för att motverka fusk, regelöverträdelser och 
brottslighet i arbetslivet: Uppdrag om metodutveckling för myndighetsgemensam kontroll för 
att motverka fusk, regelöverträdelser och brottslighet i arbetslivet, Regeringsbeslut 2017-12-
18, A2017/02422/ARM, A2017/00678/ARM, (Regeringen, 2017). Förutom 
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Arbetsmiljöverket omfattas Arbetsförmedlingen, Ekobrottsmyndigheten, 
Försäkringskassan, Jämställdhetsmyndigheten, Migrationsverket, 
Polismyndigheten och Skatteverket. Myndigheterna ska utveckla gemensamma 
arbetssätt och rutiner. De ska också ta fram metoder för att effektivt dela 
information. 

I själva kontrollerna deltar främst Arbetsmiljöverket, Polismyndigheten och 
Skatteverket. Däremot deltar Försäkringskassan, Ekobrottsmyndigheten, 
Migrationsverket, Arbetsförmedlingen och Jämställdhetsmyndigheten i arbetet 
med planering, informationsutbyte och efterföljande utredningar. Inom ramen för 
samverkan har riktade insatser genomförts mot exempelvis åkerier, vilket därmed 
kan få återverkningar även på transporter av farligt gods. Här kan två rapporter 
särskilt nämnas: Lägesrapport 2019, För det myndighetsgemensamma arbetet mot fusk, 
regelöverträdelser och annan brottslighet i arbetslivet, (Arbetsmiljöverket, 2019) och 
Lägesrapport 2020, För det myndighetsgemensamma arbetet mot fusk, regelöverträdelser och 
brottslighet i arbetslivet, (Arbetsmiljöverket, 2020). Arbetet inriktas även mot att öka 
regelefterlevnaden, främja sund konkurrens och schysta arbetsvillkor. 

I budgetpropositionen för år 2021 angavs att Arbetsmiljöverkets 
förvaltningsanslag skulle ökas permanent med 30 Mkr, vilket ska fördelas på de 
aktuella myndigheterna. Syftet är att verket ska erhålla stärkta möjligheter att, 
tillsammans med andra myndigheter, kunna  

”arbeta fokuserat och gemensamt för att fortsätta stävja fusk, 
regelöverträdelser och brottslighet på svensk arbetsmarknad.” – 
Budgetpropositionen för 2021 

I januari 2021 gavs Arbetsmiljöverket även ett förnyat regeringsuppdrag om 
fortsatt myndighetssamverkan inom området: Uppdrag om fortsatt 
myndighetssamverkan för att motverka fusk, regelöverträdelser och brottslighet i arbetslivet, 
Regeringsbeslut 2021-01-14, A2021/00085, (Regeringen, 2021). 

7.5.2 Satsning mot grov organiserad brottslighet 
Regeringen inledde år 2008 en satsning mot grov organiserad brottslighet genom 
att ge Rikspolisstyrelsen i uppdrag att tillsammans med andra myndigheter vidta 
åtgärder: Uppdrag till Rikspolisstyrelsen och andra berörda myndigheter att vidta åtgärder för 
att säkerställa en effektiv och uthållig bekämpning av den grova organiserade brottsligheten, 
Regeringsbeslut 2008-07-17, Ju2008/5776/PO, (Regeringen, 2008). År 2015 fick 
Polismyndigheten ett förnyat uppdrag att tillsammans med andra myndigheter 
utveckla en myndighetsgemensam satsning mot organiserad brottslighet: Uppdrag 
till Polismyndigheten och andra berörda myndigheter att utveckla den myndighetsgemensamma 
satsningen mot organiserad brottslighet, Regeringsbeslut 2015-12-01, Ju2015/09350/PO, 
(Regeringen, 2015). Arbetet har också granskats av Riksrevisionen: Riksrevisionens 
granskningsrapport 2019:11, Myndighetsgemensamt arbete mot organiserad brottslighet – brister 
i styrning och uppföljning, (Riksrevisionen, 2019). 
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Under år 2020 gav regeringen ett nytt uppdrag till myndigheterna i gruppen att, 
inom ramen för samverkan, inrätta ett pilotprojekt som riktar sig mot 
näringsverksamhet med koppling till organiserad brottslighet: Uppdrag att inrätta 
pilotprojekt som riktar sig mot näringsverksamhet kopplad till organiserad brottslighet, 
Regeringsbeslut 2020-06-25, Ju2020/02483/PO, (Regeringen, 2020). 
Myndigheterna som ingår är Polismyndigheten, Arbetsförmedlingen, 
Ekobrottsmyndigheten, Försäkringskassan, Kriminalvården, 
Kronofogdemyndigheten, Kustbevakningen, Migrationsverket, Skatteverket, 
Säkerhetspolisen, Tullverket och Åklagarmyndigheten. Det är möjligt att den här 
samverkan kan få påverkan på transportbranschen, vilket i sin tur kan bidra till 
säkrare transporter av farligt gods på väg, genom att regelefterlevnaden 
förhoppningsvis ökar och att den osunda konkurrensen därmed minskar. 

7.5.3 Trygga och säkra uppställningsplatser för 
yrkestrafiken 

År 2016 gavs Trafikanalys i uppdrag av regeringen att kartlägga utbudet och 
efterfrågan av trygga och säkra uppställningsplatser för lastbilsekipage. 
Trafikanalys genomförde därför två undersökningar, en fältstudie och en 
enkätundersökning, vilka resulterade i rapporten: Trygga och säkra uppställningsplatser 
dnr N2016/06188/MRT, (Trafikanalys, 2016). Undersökningarna visade på en 
efterfrågan av både fler och säkrare uppställningsplatser.  

”Trafikanalys undersökningar visar att ett stort antal chaufförer upplever 
otrygghet och uppger sig blivit utsatta för brott. Vissa utländska chaufförer 
lever under besvärliga sociala villkor. Brottsutsattheten är en tydlig indikator 
på behovet av trygga och säkra rastplatser.” 
(https://www.trafa.se/sidor/trygga-och-sakra-uppstallningsplatser/ ) 
(20210919) 

Trafikanalys menade att de uppställningsplatser som finns  

”består huvudsakligen av Trafikverkets rastplatser, vägkrogar och 
bensinstationer. De befintliga uppställningsplatserna är för få och det är 
ofta trångt på dem. I dagsläget [2016] finns det enbart två säkra 
uppställningsplatser i Sverige.” (https://www.trafa.se/sidor/trygga-och-
sakra-uppstallningsplatser/ ) (20210919) 

Mot bakgrund av Trafikanalys rapport gav regeringen följande uppdrag till 
Trafikverket: Uppdrag att göra en översyn med anledning av bristen på säkra 
uppställningsplatser för yrkestrafiken längs större vägar, Regeringsbeslut 2018-07-05, 
N2018/04052/MRT, (Regeringen, 2018). Uppdraget är omfattande och pågår 
mellan åren 2018-2029. (https://www.trafikverket.se/om-oss/var-
verksamhet/trafikverkets-uppdrag/regeringsuppdrag-remisser-och-
remissvar/Regeringsuppdrag/sakra-uppstallningsplatser/  (20210919) 
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7.5.4 Skatteverket granskar åkerier 
Skatteverket hårdgranskade utländska åkerier under år 2015. Skatteverkets 
nationella samordnare uttryckte då att oegentligheterna var så omfattande att det 
till slut skulle slå ut hela den svenska transportbranschen. Det handlade om 
lönedumpning, skattebrott och omänskliga arbetsförhållanden. 

En mer omfattande granskning genomfördes även 2020. Det uttrycktes då av 
Skatteverket att det förekommer svartarbete, illegal arbetskraft, osanna fakturor 
och falska löneuppgifter inom transportbranschen. 

7.5.5 Vägskatt – en möjlighet till övervakning av 
transporter 

I Vägslitageskattekommitteéns betänkande, SOU 2017:11 Vägskatt, (SOU 
2017:11), föreslogs ett system med vägskatt, vilket blev hårt kritiserat. Anledningen 
vara att förslaget baserades på avstånd och att det därför skulle få alltför negativa 
konsekvenser för den svenska landsbygden, skogsindustrin, m.fl. 

Det angavs dock i betänkandet att införandet av en vägskatt skulle vara en 
framkomlig väg för att skapa ett system för övervakning av transporter, vilket hade 
varit förenligt med EU-rätten. I betänkandet anges att övervakningen skulle kunna 
ge samordningsvinster, såsom att det hade varit möjligt att kunna få kontroll över 
transporterna som görs. Detta hade kunnat få positiva effekter på 
regelefterlevnaden i branschen. Naturligtvis behöver övervakningen vägas mot 
integritetsaspekter. Förslaget har dock inte tagits vidare. 

7.5.6 Ett utökat beställaransvar 
Yrkestrafiklagen (2012:210), YTL innehåller bestämmelser om vilka villkor som 
måste uppfyllas av den som bedriver eller avser att bedriva yrkesmässig trafik. 
Därtill återfinns bestämmelser om villkor för den som vill tillträda de 
internationella marknaderna för godstransporter på väg i enlighet med 1 kap. 1 § 
YTL. Området för transport är i hög utsträckning harmoniserat genom EU-
bestämmelser, vilket också gett tydliga avtryck i YTL. Av intresse här är det s.k. 
beställaransvaret, vilket återfinns i 5 kap. 2 § YTL. 

Beställaransvaret innebär att om någon yrkesmässigt har beställt transporter för 
egen eller annans räkning, utan att det funnits tillstånd för yrkesmässig trafik, kan 
beställaren dömas till böter eller fängelse. Ansvaret aktualiseras om beställaren 
kände till eller hade skälig anledning att anta att tillstånd saknades vid tidpunkten 
för beställningen eller då beställaren uppsåtligen eller av oaktsamhet inte 
kontrollerat tillståndet vid tidpunkten för beställningen på ett sätt som skäligen 
kan begäras. Beställaransvaret diskuteras även i prop. 2017/18:209 Beställaransvar för 
ordning och reda på vägarna, (Prop. 2017/18:209). 

Beställaransvaret är utformat som en undersökningsplikt som åvilar 
transportköparen. Undersökningsplikten omfattar huvudsakligen om 
transportören innehar tillstånd för att genomföra transporten. I förarbetena 
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diskuterades om annat än tillståndskontroll skulle ingå i undersökningsplikten. 
Exempelvis huruvida transportören var registrerad för skatt, hade godkända 
arbetsmiljöförhållanden och sociala villkor. Det konstaterades emellertid i 
förarbetena att inbetalning av skatt kontrollerades i samband med 
tillståndsgivningen. Därtill uttalades att det skulle vara svårt för en beställare att 
kontrollera arbetsmiljön och de sociala villkoren vid köp av transport. Detta skulle 
därför inte omfattas av beställaransvaret. (Prop. 2017/18:209, s. 17-19). 

Enligt den tidigare regleringen rörande beställaransvar kunde endast den 
beställare som slutit avtal med transportföretaget som utförde transporten dömas 
till ansvar enligt bestämmelserna. Detta innebar att ”om avtal om en transport 
slutits i flera led – i en kedja – kunde bara den sista beställaren i avtalskedjan hållas 
ansvarig om transporten utförts utan tillstånd. Det är dock vanligt förekommande 
att en transport beställs i flera led, t.ex. då en varuägare anlitar en speditör som i 
sin tur anlitar ett åkeri, eller att ett åkeri anlitar en speditör som i sin tur anlitar ett 
åkeri, eller att ett åkeri anlitar en underentreprenör att utföra transporten. Enligt 
regeringens uppfattning kan det finnas skäl att kunna hålla fler aktörer än enbart 
den som träffat det slutliga avtalet med trafikutövaren ansvariga, om transporten 
varit olaglig att utföra.” (Prop. 2017/18:209, s. 26). 

Mot denna bakgrund utökades därför beställaransvaret den 1 juli 2018. 
Numera kan samtliga beställare dömas till ansvar under förutsättning att 
transportköparna kände till eller hade skälig anledning att anta att tillstånd 
saknades. Detta innebär att samtliga beställare i avtalskedjan omfattas av 
beställaransvaret. Regeln utvidgades i syfte att leda till en större medvetenhet och 
större aktsamhet vid beställning av transporter, i synnerhet om beställningen sker i 
flera led i transportkedjan. I förarbetena ges exempel på sådana omständigheter 
som kan föranleda att beställaren har skälig anledning till att tillstånd saknas och 
därmed aktualisera vidare kontroll. Ett sådant exempel kan utgöras av priset på 
transporten eller att beställaren har fått information om att det försiggår 
oegentligheter hos transportören. (Prop. 2017/18:209, s. 25-36). 

Beställaransvaret inom yrkestrafikområdet har som syfte att skärpa 
bestämmelserna och därigenom, som en av flera åtgärder, skapa ”ordning och reda 
i branschen.” (Prop. 2017/18:209, s. 7). Åtgärderna är ägnade att komma tillrätta 
med missförhållandena inom den yrkesmässiga trafiken. I den nationella 
godstransportstrategin anges att det krävs funktionella regler, god regelefterlevnad, 
ett effektivt kontrollsystem och en marknad med sund konkurrens för att stärka 
transportnäringen. I detta omfattas just skärpningen av beställaransvaret. Likaså 
omfattas väl fungerande och effektivare kontroller på vägarna, möjlighet till 
klampning under längre tid, höjda sanktionsavgifter, säkra uppställningsplatser, 
trafiksäkerhet för yrkesförare m.m. (Prop. 2017/18:209, s. 12). 

Beställaransvaret har således fördelar genom att det numera går att ställa 
transportköpare till svars i flera led. Ansvaret åvilar därmed samtliga 
transportköpare i avtalskedjan. Problemet är att beställaransvaret huvudsakligen 
omfattar en kontroll av att transportören har de tillstånd som krävs för att 
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genomföra transporten. Däremot omfattar inte beställaransvaret situationen då 
beställaren som underlåter att upplysa transportören om att transporten innehåller 
farligt gods. Beställaransvaret omfattar heller inte situationen då transportören 
väljer att underlåta korrekt skyltning av att transporten innehåller farligt gods. 
Bestämmelsen är således inriktad på att köparen ska kontrollera att tillstånd för 
transport finns hos transportören. 

7.5.7 Utredning om effektivare kontroller av yrkestrafik 
på väg 

2019 gav regeringen en särskild utredare i uppdrag att göra en översyn över hur 
kontrollverksamheten av yrkestrafiken på väg bedrivs. I uppdraget ingick även att 
lämna förslag på hur regelefterlevnaden kan öka inom området. Utredningen 
presenterades i april 2021: SOU 2021:31 Kontroller på väg, (SOU 2021:31). Flera av 
förslagen har bäring på området för transport av farligt gods. Det ska därför bli 
intressant att se hur regeringen väljer att gå vidare med utredningens förslag. 

7.5.8 Mobilitetspaketet – Sverige strider för reformen av 
EU:s vägtransportsektor 

Inom EU har det arbetats fram en omfattande reform av vägtransportsektorn 
inom Unionen, vilken benämns för mobilitetspaketet. Syftet med 
mobilitetspaketets regler är att förbättra lastbilschaufförernas arbetsvillkor. Detta 
ska göras genom att särskilda regler om utstationering av chaufförer vid 
internationella transporter. Dessutom omfattar reglerna en uppdatering av 
regleringen rörande tillträde till den fria inre marknaden för godstransporter. Syftet 
är även att bestämmelserna ska medföra en mer effektiv tillsyn av 
regelefterlevnaden. ”De nya reglerna säkerställer en balans mellan bättre 
arbetsvillkor och sociala förhållanden för förare och vägtransportföretagens frihet 
att tillhandahålla gränsöverskridande tjänster. De bidrar även till ökad 
trafiksäkerhet. De skapar dessutom klarhet inom sektorn när det gäller 
bestämmelser som tidigare var tvetydiga och sätter stopp för en inkonsekvent 
tillämpning av reglerna i medlemsländerna. Paketet består av en förordning som 
reglerar tillträdet till marknaden för godstransporter på väg och till bedrivande av 
godstransportverksamhet eller persontransporter på väg, en förordning om längsta 
tillåtna körtid och kortaste vilotid samt positionsbestämning med hjälp av 
färdskrivare, och ett direktiv om översyn av tillsynskraven och fastställande av 
bestämmelser om utstationering av förare.” 
(https://www.consilium.europa.eu/sv/press/press-
releases/2020/04/07/mobility-package-council-adopts-truck-drivers-reform/ ) 
(20210919) 

Den svenska regeringen har varit med och förhandlat fram mobilitetspaketet 
och är mycket positiv till de nya reglerna. Problemet är att Polen, Ungern, 
Bulgarien, Rumänien, Litauen, Cypern och Malta har meddelat att de kommer att 
försöka ogiltigförklara mobilitetspaketet i EU-domstolen genom femton rättsmål. 
På regeringens webbplats angavs i mars 2021 att ”reformen, som föregåtts av mer 
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än 3 års förhandlingar, innebär bättre arbetsvillkor för yrkesförarna, rättvis 
konkurrens och ökad trafiksäkerhet i den europeiska transportsektorn.” 
(https://www.regeringen.se/pressmeddelanden/2021/03/regeringen-tar-strid-for-
mobilitetspaketet-i-eu-domstolen/ ) (20210919) 

Mot denna bakgrund kommer den svenska regeringen att strida för 
mobilitetspaketet i EU-domstolen, genom att intervenera i samtliga rättsmål. 
”Beslutet är unikt och understryker hur viktigt regeringen anser att 
mobilitetspaketet är för bättre arbetsvillkor för yrkesförarna, rättvis konkurrens 
och ökad trafiksäkerhet.” 
(https://www.regeringen.se/pressmeddelanden/2021/03/regeringen-tar-strid-for-
mobilitetspaketet-i-eu-domstolen/ )  (20210919) 

7.5.9 Koppling till rapportens åtgärdsområden och 
åtgärdsförslag 

Det kan sammantaget således konstateras att regeringen har vidtagit ett flertal olika 
åtgärder mot olika typer av problem och brister i transportbranschen. Dessa 
åtgärder kan också få direkt eller indirekt inverkan på området för transport av 
farligt gods som sådant. Förhoppningsvis kan åtgärderna härigenom även bidra till 
en ökad säkerhet vid sådana transporter. 

I efterföljande kap. 8 presenteras ett antal åtgärdsområden, vilka omfattar 
förslag till åtgärder som lyfts genom det empiriska materialet. Det kan för 
tydlighetens skull noteras att området för oschysta villkor, bristande 
regelefterlevnad och konkurrenssnedvridningar inte utgör ett eget åtgärdsområde 
med förslag till åtgärder i kap. 8. Anledningen är just att regeringen har vidtagit 
flera åtgärder härför och att det därmed blir svårt att överblicka konsekvenserna 
och resultaten av dessa. Områdets vikt bör emellertid inte underskattas i 
förhållande till säkerheten vid transport av farligt gods. 
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8 Åtgärdsförslag 
I det här här kapitlet föreslår vi en nollvision för transport av farligt gods. För att 
närma sig visionen har projektet identifierat åtta insatsområden som bör adresseras 
av berörda myndigheter och transportbranschens aktörer. För varje insatsområde 
ger vi en sammanfattande problematisering, en delvision samt exempel på 
åtgärdsförslag. Åtgärdsförslagen bygger på den empiri som samlats in av projektet 
och ska inte ses som en komplett och definitiv lista av åtgärder som behöver 
vidtas. Istället syftar förslagen till att inspirera till fortsatt diskussion om åtgärder 
som grund för att framställa en långsiktig handlingsplan av berörda myndigheter, 
samt inspirera transportbranschens aktörer till åtgärder som branschen själva kan 
ta sig an. I flera av åtgärdsförslagen uppmuntras både transportbranschen och 
myndigheter att arbeta tillsammans för att skapa bättre förutsättningar för säkra 
transporter av farligt gods. Åtgärdsförslagen är relaterade till varandra, vilket 
innebär att samma eller likartade åtgärdsförslag kan finnas under flera 
insatsområden. 

8.1 Nollvision för transport av farligt gods 
Transport av farligt gods är ett system där det krävs att alla delar samverkar och tar 
ansvar för att säkerställa att transporten genomförs på ett säkert sätt. Utmärkande 
för transport av farligt gods är kedjeperspektivet där det krävs att alla i kedjan gör 
rätt för att transporten ska bli säker. Det krävs rätt dokumentation från början, rätt 
förpackning, rätt utrustning på fordonet osv. Det är därför viktigt att ta en 
systemsyn på säkerhetsarbetet kring farligt gods. En viktig utgångspunkt är det 
säkerhetsarbete och det synsätt som redan finns inom nollvisionen för trafiksäkerhet19 
där även transport av farligt gods är en del, i likhet med alla andra transporter. 
Hittills har dock inte farligt gods givits speciellt fokus inom Nollvisionen för 
trafiksäkerhet utan ingått som en del i de det allmänna arbetet mot Nollvisionen så 
som nykter trafik, hastighetsefterlevnad, byggandet av säkra vägar etc. 

Nollvisionen för trafiksäkerhet är ställningstagandet att ingen ska dödas eller 
skadas allvarligt i trafiken. Nollvisionen antogs av riksdagen 1997 (Prop. 
1996/97:137) och fick en nystart 201620. Arbetet med Nollvisionen fokuserar på 
att trafiksäkerhet är ett delat ansvar mellan de som utformar transportsystemet och 
de som använder det samt tar en helhetssyn på transportsystemet. 
Transportsystemet ska anpassas och utformas efter människans förutsättningar, 
samtidigt som enskilda trafikanter förväntas visa hänsyn och omdöme i trafiken 
och följa de lagar och regler som finns. Med systemutformarna avses de som 
utformar systemet såsom fordonsindustri, lagstiftare och infrastrukturhållare. Det 
ska vara enkelt att göra rätt i trafiken och misstag ska inte leda till dödsfall. Även 
om trafikanter inte följer reglerna ska systemet designas så att konsekvenserna av 
bristande regelefterlevnad inte leder till att någon dödas eller skadas allvarligt. Ett 

19 https://www.trafikverket.se/resa-och-trafik/trafiksakerhet/det-har-ar-nollvisionen/  
20 https://www.regeringen.se/pressmeddelanden/2016/09/regeringen-satsar-pa-nystart-for-nollvisionen/  
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tydligt exempel på tankarna bakom Nollvisionen är att ersätta korsningar med 
trafikljus med rondeller. Rondellerna leder visserligen till fler olyckor men på 
grund av de lägre hastigheterna blir risken för dödsfall och allvarliga skador 
mycket lägre.  

En vision är ett framtida eftersträvansvärt tillstånd. Den visar i vilken riktning 
arbete ska ske på lång sikt och bör formuleras så att den inspirerar till förändring. 
En vision utgör grunden för det långsiktiga arbetet och visar vad den som sätter 
visionen vill uppnå, men består i sig själv inte av detaljerade steg för hur visionen 
ska uppnås. Typiskt formuleras en vision i en eller två meningar och kompletteras 
sedan med delmål och strategier för hur arbetet mot visionen ska ske. Visioner är 
långsiktigt formulerade och visar ofta en idealbild som kanske inte alltid är 
realistisk att uppnå, men som utgår en önskad framtida situation. Den långsiktiga 
formuleringen är viktig då en vision ska hålla över tiden och ska fungera som 
ledstjärna för arbetet mot den under en lång tid. Inom Nollvisionen för 
trafiksäkerhet har den övergripande visionen kompletterats med mätbara 
etappmål, det senaste från 2020 att antalet omkomna i vägtrafiken ska halveras till 
år 2030 och allvarligt skadade ska minska med minst 25 procent. Det har också 
formulerats tio prioriterade insatsområden, s.k. indikatorer, att arbete med för att 
nå etappmålet. Här återfinns bl.a. hastighetsefterlevnad, nykter trafik, säkra vägar 
och bältesanvändning21.   

De speciella förutsättningarna för transporter av farligt gods innebär dock att 
det krävs ett tydligt fokus på farligt gods-transporter som fokuserar på de särskilda 
problemen utmaningarna inom detta område. Det är därför berättigat att lansera 
en nollvision med fokus på transporter av farligt gods. Detta inbegriper inte bara 
olyckor utan även tillbud med farligt gods. Olyckor med farligt gods kan få 
katastrofala följder, vilket det finns ett stort antal tragiska exempel på runt om i 
världen. I Sverige har vi varit förskonade från dessa stora katastrofer. Det sker 
dock tillbud och mindre olyckor relativt ofta. Med tillbud avses en händelse som 
skulle ha kunnat leda till en betydande störning. De flesta av dessa riskerar inte att 
eskalera till stora katastrofer, dock finns den risken ständigt närvarande. Att 
transporter av farligt gods sker på ett säkert sätt är därmed av allmänt intresse, 
eftersom vi alla kan drabbas om vi befinner oss på fel plats vid fel tillfälle i 
händelse av en olycka med farligt gods. Konsekvenserna av tillbud med farligt 
gods kan även indirekt innebära stora störningar i samhället på grund av 
långtgående avspärrningar och liknande. Det finns exempel från Sävenäs 
rangerbangård i Göteborg där faktiskt eller misstänkt läckage av farliga ämnen från 
järnvägsvagnar medfört avstängningar av centrala delar av Göteborgs 
huvudtrafikleder och järnvägsnät liksom utrymning av närliggande verksamheter 
såsom vårdcentraler och skolor. En nollvision för farligt gods behöver därför ha 
ett bredare fokus än bara olyckor eftersom även tillbud kan få en stor påverkan.  

21 https://www.regeringen.se/regeringens-politik/transporter-och-infrastruktur/mal-for-transporter-och-
infrastruktur/  
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Samtidigt kan det förekomma trafikolyckor och incidenter med fordon som 
transporterar farligt gods där det farliga godset inte har någon påverkan på varken 
händelseförloppet eller konsekvenserna. Fokus bör i Nollvisionen för av farligt 
gods ligga på de olyckor och tillbud där det farliga godset har en tydlig påverkan 
på händelseförloppet eller konsekvenserna. En betydande del av tillbuden kring 
transport av farligt gods har inte heller sitt ursprung i en direkt trafikolycka utan 
beror på händelser relaterade till hanteringen eller förpackningen av farligt gods 
vid transport, t.ex. felaktig hantering vid lossning eller läckage från tankar under 
transport. Detta understryker vikten av att Nollvisonen för farligt gods tar en 
helhetsyn på transporten och inkluderar hela transportkedjan.   

Det finns i ADR och RID reglerat vilka olyckor och tillbud som ska 
rapporteras till MSB (ADR/RID avsnitt 1.8.5.3) vilket i huvudsak innebär olyckor 
och tillbud som leder till:  

 personskador som står i direkt samband med det transporterade farliga 
godset och som leder till intensivvård, sjukhusvistelse på minst ett dygn, 
oförmåga att arbeta under minst tre sammanhängande dagar eller dödsfall. 

 utsläpp av farligt gods med minst 50 kg eller liter i transportkategori 0 eller 
1, eller 333 kg eller liter i transportkategori 2, eller 1000 kg eller liter i 
transportkategori 3 eller 4. 

 direkt fara för utsläpp av farligt gods i samma mängder som ovan, t ex på 
grund av skador på tankar eller containrar, att fordonet vält eller brand i 
dess omedelbara närhet. 

 alla händelser med smittförande ämnen (klass 6.2) och radioaktiva ämnen 
(klass 7). 

 skada på egendom eller miljö som överskrider 50 000 Euro. 
 händelser när myndighet initierat utrymning av personer eller 

avspärrningar av allmänna transportleder under minst tre timmar föranlett 
av faror med det farliga godset. 

Då det redan finns ett etablerat och lagstadgat rapporteringssystem för denna 
typ av olyckor och tillbud är det lämpligt att utgå från denna definition i en 
nollvision för transporter av farligt gods. En Nollvision för transport av farligt 
gods kan således formuleras som:  

Inga olyckor eller tillbud ska inträffa vid transport av farligt gods.  
Med olyckor och tillbud i Nollvisionen för farligt gods avses definitionen i 

ADR/RID avsnitt 1.8.5.3. Nollvisionen fokuserar på att transporterna av farligt 
gods ska kunna genomföras utan allvarliga negativa konsekvenser. Detta innebär 
således inte enbart skadade och dödade personer vid en olycka utan att 
systemutformningen ska vara så att konsekvenserna vid normal drift och vid en 
eventuell olycka inte innebär betydande störningar för omgivningen. Detta 
ansluter till Sveriges övergripande transportpolitiska mål att ha ett effektivt och 
hållbart transportsystem samt det underliggande funktionsmålet att 
transportsystemets utformning, funktion och användning ska ge en god kvalité 
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och användbarhet samt även till hänsynsmålet att ingen ska dödas eller skadas 
allvarligt.  

Det är viktigt att understryka att transportsystemet för farligt gods går längre 
än enbart den fysiska transporten och inbegriper även avsändare, mottagare och 
andra aktörer inblandade i systemet. Det är denna helhet som utgör 
transportsystemet för farligt gods. Arbetet med Nollvisionen för farligt gods 
kräver en gemensam samsyn och engagemang från alla aktörer i transportsystemet. 
Det går här att lära sig mycket av det arbete som redan framgångsrikt bedrivs 
inom Nollvisionen för trafiksäkerhet. En central punkt är att det inte är en aktör 
som har ansvaret utan att det är ett gemensamt ansvar. I likhet med Nollvisionen 
för trafiksäkerhet kan tre huvudprinciper sättas upp. Principerna baserar sig på 
formuleringarna i Nollvisionen för trafiksäkerhet (Prop. 1996/97:137) men är lätt 
bearbetade för att anpassas till transport av farligt gods.  

1. Systemutformarna har alltid det yttersta ansvaret för transportsystemet för 
farligt gods utformning, skötsel och användning och har därmed 
tillsammans ett ansvar för hela systemets säkerhetsnivå. 

2. Utförarna i transportkedjan har ansvar för att visa hänsyn, omdöme och 
ansvar i trafiken samt att följa regelverket. 

3. Om utförarna i transportkedjan inte tar sin del av ansvaret – på grund av 
t.ex. bristande kunskap, acceptans eller förmåga – måste 
systemutformarna vidta ytterligare åtgärder i den mån detta krävs för att 
motverka att olyckor eller tillbud inträffar.  

Det är viktigt att starta arbetet mot Nollvisionen direkt då detta är ett 
långsiktigt arbete. Inledningsvis kommer alla delar inte att vara på plats. Till 
exempel är inrapporteringen till MSBs olycks- och tillbudsregister (enligt 
ADR/RID avsnitt 1.8.5) inte komplett idag då allt inte rapporteras in, men detta 
utgör inte något hinder för att inleda arbetet mot Nollvisionen. Likaledes kommer 
det att ta ett tag att bygga en förståelse och engagemang för Nollvisionen bland 
aktörerna men arbetet måste starta.   

TISS projektet har identifierat åtta åtgärdsområden som behöver adresseras 
för att närma sig nollvisionen. Var och en av åtgärdsområdena beskrivs närmare i 
nedan åtta delavsnitt. Åtgärdsområdena utgör centrala områden att arbeta med 
och för varje åtgärdsområde formuleras också en delvision för det området. 
Gemensamt bidrar de åtta åtgärdsområdena till en ökad säkerhet kring transport 
av farligt gods och till Nollvsionen för transport av farligt gods.     

8.2 Ökad medvetenhet  
8.2.1 Problematisering 
Stora olyckor med transporter av farligt gods är ovanliga. Naturligtvis är detta 
mycket positivt, men samtidigt medför det att finns en risk att det byggs upp en 
olycklig attityd att det inte är så noga med att följa regelverket för farligt gods för 
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“det händer ju aldrig något”. De flesta aktörer förefaller ta farligt gods på allvar, 
men det förekommer också en attityd att det inte är så noga med farligt gods på 
alla nivåer i transportkedjan och samhället. Från den enskilda föraren som tar med 
sig en pall farligt gods utan rätt dokumentation för att han inte orkar “bråka” med 
avsändaren, och till hur farligt gods ibland prioriteras i samhällsplaneringen. Farligt 
gods uppfattas helt enkelt inte som ”farligt” i alla sammanhang. Denna attityd 
bidrar till att vissa aktörer slarvar med eller väljer att inte följa reglerna eftersom de 
inte tror att något kommer att hända. Attityden skapar även ett fokus på formell 
regeluppfyllnad snarare än på det övergripande syftet att få säkra transporter med 
farligt gods. Vissa aktörer är noga med att följa de formella reglerna men förstår 
inte alltid varför reglerna finns och varför de är viktiga.  

Ett tydligt exempel som berättas för oss i intervjuerna är föraren som visar 
upp en nästan oanvändbar plastskyffel vid en ADR-kontroll och inte kan svara på 
varför regelverket säger att han ska ha med en skyffel. En skillnad kan ses mellan 
de aktörer som regelbundet hanterar stora mängder farligt gods, t.ex. 
tanktransporter, och de aktörer som mer sällan och i mindre volymer hanterar 
farligt gods. De aktörer där farligt gods utgör en stor del av verksamheten har en 
mycket högre medvetenhet och kunskap kring farligt gods än de aktörer som mer 
sällan hanterar farligt gods.     

Det är viktigt att bygga en effektiv säkerhetskultur kring farligt gods-
transporter. Alla inblandade aktörer ska förstå varför de gör något och hur det 
bidrar till det övergripande syftet med säkra farligt gods-transporter. Det krävs en 
ökad medvetenhet om att farligt gods heter just farligt gods för att det är farligt 
och att konsekvenserna kan bli ödesdigra om det inte hanteras rätt. Även en 
incident som inte leder till något utsläpp kan orsaka stora störningar. Det har t.ex. 
skett flera incidenter med misstänkt läckage av farliga ämnen på rangerbangårdar 
som har lett till stora samhällskonsekvenser med inställda tåg, evakuerade 
boenden, skolor etc. Givetvis kan en ökad medvetenhet inte ersätta det formella 
regelverket, men effekten av regelverket ökar om aktörerna inte enbart bockar av 
formalia utan kontinuerligt strävar efter förbättring och förstår varför de gör 
något. Visionen är att föraren naturligt ska fråga sig själv: ADR-reglerna säger att 
jag ska ha en skyffel, men vilken skyffel är bäst för att uppfylla målet med säkra 
transporter?   

Nyckelåtgärder här handlar om information och kunskapsuppbyggande för att 
skapa en medvetenhet och ökad respekt för reglerna. Särskilt viktigt är att de 
aktörer som bara sällan kommer i kontakt med farligt gods får en ökad 
medvetenhet om riskerna, då denna grupp ofta har mindre erfarenhet och kunskap 
om farligt gods och kanske inte ens är medvetna om att det gods de hanterar 
klassas som farligt gods. Likaledes är det angeläget att alla typer av farligt gods tas 
på allvar. Även det gods som vid en första anblick kan uppfattas som ”mindre 
farligt” måste tas på allvar. Aktörer som säkerhetsrådgivarna kan här bidra till att 
hålla uppe medvetenheten vid det faktiska genomförandet av transporten. På 
policynivå kan regeringen kan bidra genom att tydligt peka ut farligt gods som ett 
viktigt område. Det är angeläget att farligt gods får en prioriterad plats på agendan 
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i alla relevanta sammanhang och inte bara behandlas som en punkt att formellt 
bocka av. En särskild punkt att ta hänsyn till är det ökande hotet från antagonister 
som riskerar att använda fordon lastade med farligt gods för terrorattacker.   

En viktig punkt är att arbetet för det ökade medvetandet även måste komma 
inifrån transportbranschen och från transportköparna. Både branschen och 
myndigheterna behöver gemensamt arbeta för att öka medvetenheten om riskerna 
med transport av farligt gods och vikten av att respektera den befintliga 
regleringen. Många aktörer i branschen har idag redan en hög medvetenhet kring 
farligt gods men tyvärr inte alla. De goda exempel som finns behöver ännu bättre 
spridning i branschen. Enanders rapport (2018) kan ge vägledning om var fokus 
bör läggas i informations- och påverkanskampanjer riktade mot olika målgrupper 
avseende transport av farligt gods för att öka medvetenheten. 

8.2.2 Delvision – steg mot nollvisionen 
Alla aktörer inblandade i farligt gods-transporter, från den enskilda föraren till regeringen, ska 
vara medvetna om riskerna och förstå hur det som de gör bidrar till det övergripande målet med 
säkra farligt gods-transporter. Farligt gods ska vara en naturlig och viktig punkt på agendan i 
alla relevanta sammanhang.    

8.2.3 Exempel på åtgärdsförslag 
 
Alla aktörer ska ta farligt gods på allvar 

- Transportbranschens aktörer bör arbeta för en ökad medvetenhet och respekt 
för farligt gods hos sina anställda och kunder. Branschorganisationer, fackförbund 
och liknande organisationsövergripande sammanslutningar kan här spela en 
betydande roll. Som exempel på hur en sådan insats kan utformas kan nämnas 
andra initiativ som Sveriges åkeriföretags ”Fair Transport” (Sveriges Åkeriföretag, 
2019a) och färdplan för ”Fossilfritt Sverige” (Sveriges Åkeriföretag, 2019b). 
Aktörer kan även uppmuntras att ta fram uppförandekoder där farligt gods 
tydliggörs. Insatserna kan med fördel samordnas med myndigheternas 
informationsinsatser. 

- Transportköparna bör mot sina transportörer tydligare lyfta fram att farligt gods 
ska tas på allvar. Som kunder spelar transportköparna en nyckelroll i att påverka 
beteendet i transportsystemet och de kraven som transportköparna ställer styr 
mycket av beteendet i transportkedjan. Detta kan tydliggöras t.ex. genom krav på 
uppförandekoder för transportörerna. Detta innebär även att ge transportörerna 
rätt förutsättningar för att utföra en säker transport och inte ”titta åt ett annat håll” 
vid misstänkta regelbrott. Beställaransvaret bör här tydliggöras.  

- Regeringen bör ytterligare prioritera frågor om transport av farligt gods. Farligt 
gods måste få entydligare plats på den politiska agendan.  Till exempel bör den 
nationella godstransportstrategin utökas till att omfatta transport av farligt gods på 
ett tydligare sätt. Jämför gärna med den finska strategin för transport av farligt 
gods. (LVM, Kommunikationsministeriet 2015)  
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- Kommuner, Länsstyrelser och andra myndigheter med planeringsansvar bör 
inkludera frågor om transport av farligt gods ännu tydligare i samband med 
planering och utveckling av städer och regioner. Det är angeläget att 
erfarenheterna från tidigare planering tas tillvara och sprids.  

Målgruppsanpassad informationsspridning bidrar till medvetenhet 

- Berörda myndigheter bör utarbeta utökade informationsstrategier för att öka 
medvetenheten om farligt gods. Dessa bör speciellt rikta sig till de aktörer som 
sällan hanterar farligt gods. Tänkbara åtgärder kan vara nyhetsbrev till relevanta 
individer och aktörer, kundtidningar, workshops, YouTube etc. 
Informationsåtgärderna bör samordnas för ökad effektivitet och för att ge en 
gemensam bild.  

- MSB bör säkerställa att inrapporteringen av olyckor samt tillbud som inte ledde 
till någon olycka fungerar tillfredsställande samt förbättra återkopplingen till 
branschen om både olyckor och tillbud. Genom att återkoppla generell 
information till branschen om olyckor och tillbud samt vilka åtgärder som vidtogs 
ökas medvetenheten om riskerna och aktörerna kan lära sig av de åtgärder som 
vidtogs. Jämför t.ex. hur det i MSB:s tidning Tjugofyra7 redogörs för 
händelseförloppet och åtgärder vid nyligen inträffade bränder. Det är viktigt att 
även information kring tillbud återkopplas för att öka medvetenheten om riskerna 
samt de omständigheter som ledde till att tillbudet inte blev en olycka.  

- MSB bör regelbundet anordna workshops där en blandning av olika 
aktörskategorier kan mötas för att utbyta erfarenheter och lära sig av varandra. De 
workshops som har hållits inom detta projekt har av deltagarena uppfattats av 
deltagarna som väldigt givande och speciellt har möjligheten att få diskutera med 
andra aktörskategorier uppskattats. Detta bidrar till förståelsen för transportkedjan 
som helhet och de utmaningar andra aktörer ställs inför.  

- Säkerhetsrådgivarnas roll bör stärkas och vikten av att de sprider bred 
medvetenhet kring farligt gods i organisationerna bör understrykas från MSB. 
MSB bör även informera om att säkerhetsrådgivarna är en resurs och tillse att alla 
företag som är skyldiga att ha en säkerhetsrådgivare har det.   

Vaksamhet mot antagonister 

- Myndigheterna och branschen behöver ha en gemensam vaksamhet kring hotet 
från antagonister och den risk som det skulle innebära om farligt gods-transporter 
används i terrorsyfte. Det krävs en ökad medvetenhet kring att risker kring farligt 
gods-transporter inte enbart är olyckor utan även kan vara medvetna försöka att 
orsaka skada med det farliga godset. Ett särskilt viktigt dokument att lyfta fram i 
detta sammanhang är transportskyddsplanerna.  
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8.3 Ändamålsenliga regelverk 
8.3.1 Problematisering 
Styrkan i regelverken som omfattar transporter av farligt gods är att de har 
tillkommit på flera olika nivåer och därmed finns det en hög grad av 
harmonisering mellan FN:s och EU:s medlemsstater. Med hänsyn till att 
transporter i hög utsträckning är gränsöverskridande är det en enorm fördel att de 
nationella regelverken har ersatts så långt som möjligt av gemensamma 
bestämmelser. En utgångspunkt vid framtagandet och utvecklingen av de 
internationella regelverken är att en nogsam reglering av området för transport av 
farligt gods leder till säkrare transporter. Bestämmelserna kännetecknas därför 
också av en hög grad av detaljreglering, vilket också skapar robusthet i regelverken. 
Det kan dock riskera att leda till att det sunda förnuftet har reglerats bort, till 
fördel för önskan om fullständighet. Visserligen, som alltid vid utformning av 
regelverk, så ställs lagstiftaren inför svårigheten att skapa generellt bindande 
föreskrifter för att kunna omfatta så många olika situationer som möjligt. Trots 
krav på generaliserbarhet krävs även att bestämmelserna är tillräckligt preciserade 
och specifika för att kunna tillämpas i enskilda fall. 

Det framkommer emellertid, genom intervjumaterialet, att det föreligger 
svårigheter i att tolka och tillämpa regelverken. Det beror huvudsakligen på tre 
övergripande orsaker. För det första kan regelverkens internationella karaktär 
skapa svårigheter, eftersom de inte är anpassade till svensk rättstradition, utgör 
resultatet av kompromisser och harmoniseringsförsök samt saknar förarbeten för 
ledning vid tolkning och tillämpning. För det andra kan regelverkens utformning 
och struktur skapa problem, eftersom de är omfångsrika och omfattande samt 
innehåller en stor mängd korsreferenser med vidarehänvisningar. Därtill är 
regleringen komplex och det krävs fördjupade kunskaper för att förstå 
bestämmelserna. För det tredje kan svårigheter uppkomma eftersom den totala 
regelmassan utgör en komplex väv av bestämmelser. Det finns nämligen olika 
regelverk för olika transportslag, vilket blir påtagligt vid intermodala transporter. 
Regelverken rörande transport av farligt gods utgör endast en del av den totala 
regelmassan som behöver behärskas för att kunna arbeta med sådana transporter. 
För att kunna tillgodogöra sig det materiella innehållet i bestämmelserna krävs det 
därför både erfarenhet och kontinuerligt arbete för att hålla sig uppdaterad.  

Då regelverken i grunden är internationella är det inte fruktbart att här ge 
förslag på några mer omfattande förändringar av bestämmelserna. Däremot 
framkommer det genom intervjumaterialet att det finns ett behov av att MSB 
skulle ta en mer aktiv roll för vägledning avseende tolkning av regelverken.  

Det kan härutöver framhållas, att även om graden av harmonisering är hög 
mellan transportslagen väg och järnväg, så uppkommer skillnader gentemot sjö- 
och flygtransporter. Samtliga transportslag är således inte harmoniserade 
sinsemellan och svårigheter relaterade till regelverkens tolkning och tillämpning 
kan därmed uppkomma särskilt vid omlastning till annat transportslag. 
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En ytterligare svårighet i relation till regelverken är att transportbranschen i 
stort är ett område där ny digital teknik ständigt utvecklas och införs för att öka 
effektivitet och kvalitet. Det talas bl.a. om autonoma fordon, användandet av AI 
och sakernas internet där allt som går att koppla upp blir uppkopplat. En snabb 
utveckling och införandet av teknik inom transportområdet innebär att 
regelverken ständigt riskerar att hamna ur fas med det nya teknikstödet som tas i 
bruk, vilket naturligtvis blir problematiskt. Det kan också medföra att ny teknik 
förhindras att införas på grund av att regelverken inte hinner uppdateras på ett 
tillfredsställande sätt.  

En annan problematik som behöver beaktas handlar om hur farligt gods-
regelverken kan upprätthållas, samtidigt som transporterna behöver kunna flyta på 
smidigt och effektivt. Det är viktigt att det finns en balans mellan reglering och 
effektiva transporter, utan att det medför en bristande säkerhet. En alltför hög 
grad av restriktioner kan medföra att incitamenten för fusk ökar, eftersom de 
flesta restriktioner medför ökade kostnader för aktörerna, både direkt och 
långsiktigt i begränsningar hur logistiksystemet kan designas. Exempel på sådana 
restriktioner som medför begränsningar är att farligt gods inte får transporteras på 
alla färjeavgångar, att farligt gods inte alltid kan samlastas, att det finns 
begränsningar i mängden gods som kan transporteras, att det krävs särskild 
kompetens hos personalen som hanterar godset, att det i vissa fall krävs särskilda 
fordon för transport m.m. Mot denna bakgrund uppfattas farligt gods, i form av 
styckegods, emellanåt som en mindre lönsam del och snarare som något som en 
transportör bedriver för att inte förlora sina kunders övriga transportuppdrag. 

8.3.2 Delvision – steg mot nollvisionen 
Vidmakthålla ett robust regelverk som bidrar till säkra transporter av farligt gods. Att det finns 
förutsättningar för att tillägna sig bestämmelserna och att det finns ett fullgott stöd för tolkning 
och tillämpning. Att regelverket utformas för att kunna tillämpas långsiktigt med hänsyn till den 
snabba tekniska utvecklingen samt att möjligheten för att genomföra nödvändiga revideringar är 
ändamålsenliga. 

8.3.3 Exempel på åtgärdsförslag 
 
MSB:s arbete på internationell nivå 

- MSB uppmuntras att fortsätta att arbeta aktivt på internationell nivå med frågor 
rörande transport av farligt gods. Gärna inriktat mot regelförenkling. 

- MSB bör verka på internationell nivå för en harmonisering av regelverken mellan 
samtliga transportslag för att förenkla bl.a. vid intermodala transporter. 

- MSB bör verka på internationell nivå för att regelverket utformas för att kunna 
tillämpas långsiktigt med hänsyn till den snabba tekniska utvecklingen samt att 
möjligheten för att genomföra nödvändiga revideringar är ändamålsenliga. 
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MSB som vägledade myndighet 

- MSB bör ta en än mer aktiv roll som stöd vid tolkning och tillämpning av ADR- 
och RID-regelverken. 

- MSB bör återinföra årliga informationsträffar, seminarier, konferenser m.m. för 
att sprida kunskap om exempelvis förändringar i ADR- och RID-regelverken, 
svårtolkade bestämmelser i regelverken samt tips och råd. 

- MSB bör utveckla allmänna råd (som till skillnad mot föreskrifter inte är 
bindande) som vägledning för att: 

 stötta vid tolkning och tillämpning av ADR- och RID-regelverken. MSB 
skulle förslagsvis kunna utveckla ytterligare exempel för att ge ledning i 
svårtolkade bestämmelser.  

 stötta vid tolkning och tillämpning av regelverken vid övergången mellan 
transportslagen vid intermodala transporter. 

Ytterligare exempel på åtgärdsförslag, vilka också är hänförliga till regelverken, 
återfinns även i exempelvis avsnitt 8.9 om effektiv tillsyn och kännbara 
konsekvenser. 

8.4 Rätt kompetens 
8.4.1 Problematisering 
Transport av farligt gods styrs av omfattande och komplexa regelverk som ska 
tolkas och tillämpas av ett stort antal aktörer med varierande erfarenheter och 
kompetens. Godstransportbranschen i Sverige sysselsätter omkring 75 000 
personer i fler än 15 000 företag. Till detta kommer ett stort antal personer 
verksamma som avsändare eller mottagare i t.ex. tillverkande företag. Avsändarna 
har en särskilt viktig roll då den information som de uppger om sändningen måste 
vara korrekt för att resten av kedjan ska kunna hantera sändningen på ett säkert 
sätt. En transportkedja kan innehålla omlastningar, terminalhantering, byte av 
transportslag osv. vilket gör att ett stort antal personer kan vara inblandade i varje 
transport och varje del av transportkedjan. En mindre del av dessa individer har 
transport av farligt gods som sin huvudsysselsättning, men för många är farligt 
gods något som de bara stöter på ibland. En utmaning är att säkerställa att alla 
individer har tillräckliga och anpassade kunskaper för att hantera det farliga godset 
säkert, oberoende om man hanterar det varje dag eller endast då och då. En annan 
utmaning är att hålla kunskaperna aktuella när reglerna uppdateras.  

Det finns krav på olika typer av utbildningar för dem som ska arbeta med 
farligt gods, t.ex. ADR-intyg för lastbilsförare och s.k. 1.3 utbildningar för 
personer delaktiga i transport av farligt gods. Utbildningarna ges oftast av 
fristående företag eller organisationer och för vissa av utbildningarna ställs det inga 
direkta krav på kunskaper hos dem som håller i utbildningarna. Kvaliteten på 
utbildningarna är varierande och i de intervjuer som har genomförts inom detta 
projekt har det ifrågasatts om utbildningarna alltid ger den kunskap som de är 
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tänkta att ge. Kritik har även framförts i intervjuerna mot den ökande andelen 
nätbaserade utbildningar som i många fall uppfattas som undermåliga. Det 
förekommer även förfalskade utbildningsintyg, framför allt utländska ADR-intyg.  

Motsvarande utbildningar finns även inom de tillsynande myndigheterna där 
de anställda genomgår olika interna utbildningar för att kunna arbeta inom 
tillsynen. Inom tillsynen har det framkommit att en viktig del av lärandet uppstår 
genom erfarenhetsuppbyggnad från att genomföra kontroller kontinuerligt samt 
genom delning av ”tyst kunskap” där mer erfarna kollegor hjälper mindre erfarna 
kollegor att få kunskap genom att arbeta tillsammans. Denna form av 
kunskapsuppbyggnad riskerar att minska genom dels att många av erfarna 
tillsynare går i pension eller arbetar med annat, dels att antalet kontroller per 
person tenderar att minska. Detta berör inte enbart att bemästra det formella 
regelverket utan även att kunna hantera själva den operativa tillsynssituationen och 
att bemöta förare etc. på att bra sätt. Erfarenhet är en viktig faktor för effektiv 
tillsyn vilket understryker vikten av att antalet kontroller är tillräckligt stort för att 
nå den nödvändiga erfarenheten. 

8.4.2 Delvision – steg mot nollvisionen 
Alla som är involverade i transport och tillsyn av farligt gods ska ha de erforderliga kunskaper 
och kompetenser som är nödvändiga för att garantera säkra transporter av farligt gods. 

8.4.3 Exempel på åtgärdsförslag 
 
Säkerställa att utbildningarna ger den erforderliga kunskapen 

- Myndigheterna bör göra en generell översyn av kraven på utbildningar för de 
personer som på olika sätt är involverade i transportkedjan för farligt gods. Både 
utbildningarna och examinationskraven bör ses över för att säkerställa att 
utbildningarna ger den nödvändiga kunskapen och har tydliga lärandemål.  

- MSB bör utveckla tydligare riktlinjer för vad en 1.3-utbildning bör omfatta med 
fokus på att utveckla en tydligare lägsta nivå.  

- MSB bör utveckla en rekommendation om vad en utbildning till 
säkerhetsrådgivare bör omfatta. Det bör finnas en lägsta nivå för vad en sådan 
utbildning ska omfatta. 

- MSB bör utreda om det ska finnas minimikrav på kompetens och erfarenhet för 
dem som ger utbildning både till säkerhetsrådgivare och vid 1.3-utbildningarna. 

Tydliggöra erfarenhet som en viktig del av kunskapen 

- Tillsynsmyndigheterna bör säkerställa att tillsynspersonalen ges möjlighet att 
bygga upp tillräckligt stor erfarenhet av kontroller, helst tillsammans med mer 
erfarna kollegor. Personalen bör även regelbundet vara aktiva i 
kontrollverksamheten för att bibehålla och vidareutveckla kompetensen. 
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 - Återkopplingen från myndigheterna till aktörerna på inrapporterade incidenter 
och olyckor bör förbättras för att stödja aktörernas erfarenhetsuppbyggnad.   

- MSB bör utveckla användningen av den årliga rapporten som produceras av 
säkerhetsrådgivarna som ett stöd för både insamling och delning av information 
och kunskap. Exempelvis bör en vägledande mall utvecklas av MSB. I mallen 
anges vad som bör omfattas av rapporten.   

Riktade utbildnings- och informationsinsatser 

- MSB bör överväga om särskilda utbildnings- och informationsinsatser ska riktas 
mot avsändarna på grund av deras centrala roll i att säkerställa att informationen i 
transportkedjan blir korrekt. 

- MSB bör överväga om särskilda informationsinsatser ska riktas mot de personer 
som mer sällan kommer i kontakt med farligt gods för att säkerställa att deras 
kunskap hålls aktuell.  

8.5 Stärkt säkerhetsrådgivarroll 
8.5.1 Problematisering 
Säkerhetsrådgivaren är kanske en av de enskilt viktigaste rollerna som kan 
identifieras inom området för transport av farligt gods. Säkerhetsrådgivarna ska 
säkerställa att det finns rätt förutsättningar för de aktörer som är involverade i 
transport av farligt gods och att transporterna genomförs på ett så säkert sätt som 
möjligt. Säkerhetsrådgivarnas viktigaste funktion är att omsätta de komplexa 
regelverken till begripliga och specifika rutiner och instruktioner för dem som ska 
utföra arbetsuppgifterna rörande transport av farligt gods i praktiken. 

Kravet på att ha säkerhetsrådgivare omfattar alla som transporterar farligt gods 
eller som lämnar sådant gods för transport. Trots lagkravet finns många företag 
som ändå inte registrerar någon säkerhetsrådgivare hos MSB. Det finns också 
många företag som inte inser vikten och värdet av säkerhetsrådgivaren och mer 
eller mindre nöjer sig med “en säkerhetsrådgivare på pappret” snarare än att nyttja 
den kompetens som denne besitter. Relaterat till detta visar intervjuerna att det 
finns ett litet antal säkerhetsrådgivare som upplever att de inte har något som helst 
stöd eller förståelse från sin ledning utan upplevs snarare som en önödig kostnad. 
Det behöver dock sägas att huvuddelen av de intervjuade säkerhetsrådgivarna har 
en god och välfungerande relation med sin ledning eller till sin uppdragsgivare.  

Intervjumaterialet visar att det finns säkerhetsrådgivare som är rådgivare till ett 
tämligen stort underlag av kunder. I intervjuerna har det uppkommit funderingar 
om det kan finnas svårigheter med att agera säkerhetsrådgivare till ett större antal 
kunder med hänsyn till rådgivningens kvalitet.  

Enligt föreskriften MSBFS 2015:9 är säkerhetsrådgivaren skyldig att skriva 
olika typer av rapporter som som lämnas in till MSB alternativt finnas tillgängliga 
om de efterfrågas. Det saknas dock vägledande information och handledning om 
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vad sådana rapporter ska innehålla och på vilket sätt de ska de ska lämnas in. Om 
kraven kring rapporteringen förtydligas uppkommer följdfrågan om sanktioner 
gentemot säkerhetsrådgivaren. Behöver det tillämpas hårdare sanktioner avseende 
kravet på rapportering för att säkerhetsrådgivarna ytterligare ska bidra till en ökad 
regelefterlevnad och därmed ökad säkerhet. Majoriteten av de intervjuade såg det 
som problematiskt att säkerhetsrådgivare underlåter att incident- och 
olycksrapportera, eller att vissa inte upprättar den årliga rapporten, och framförallt 
att företag som ska ha säkerhetsrådgivare inte har det. 

8.5.2 Delvision – steg mot nollvisionen 
Säkerhetsrådgivare är en profession som kan öka säkerheten vid transport av farligt gods. Det 
behöver finnas medvetenhet inom transportbranschen om vikten och värdet av 
säkerhetsrådgivarna och se dem som en integrerad del i företagets verksamhet.  

8.5.3 Exempel på åtgärdsförslag 
 
Lagkravet på att ha säkerhetsrådgivare 

- MSB bör öka medvetenheten genom att informera och sprida kunskap till 
företagen om både lagkravet på och nyttan med att ha en säkerhetsrådgivare. Det 
ska inte vara en säkerhetsrådgivare på pappret, utan vara en säkerhetsrådgivare på 
riktigt.   

- Sannolikt är det många företag som borde ha en säkerhetsrådgivare, men som 
saknar en sådan. MSB bör undersöka företag som inte har registrerat en 
säkerhetsrådgivare. MSB tillsynar idag bara företag som har registrerat en sådan 
rådgivare.  

Utveckla vägledning och stöd 

- MSB bör ge ut allmänna råd för att klargöra sin syn på vilket ansvar som en 
säkerhetsrådgivare har respektive inte har.  

- MSB bör ge ut allmänna råd för att klargöra sin syn på när det behövs fler än en 
säkerhetsrådgivare.  

- MSB bör förtydliga och vägleda säkerhetsrådgivarna om hur och när incident- 
och olycksrapportering ska göras och varför. Gränssnittet gentemot andra typer av 
inrapporteringar till närliggande myndigheter behöver också klargöras. Syftet är att 
få in fler rapporteringar, vilka MSB kan ha som statistik och underlag för t.ex. 
tillsynsplanering.  

- MSB bör utveckla användningen av säkerhetsrådgivarnas årliga rapport som ett 
instrument för MSB:s tillsyn. Idag utgör rapporten en underutnyttjad resurs vars 
innehåll också kan användas för att sprida kunskap. 
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Utbildningen av säkerhetsrådgivare 

- MSB bör utveckla en rekommendation för vad en utbildning till 
säkerhetsrådgivare bör omfatta. Det kan ske genom att det formuleras tydliga 
lärandemål som ska uppnås i en sådan utbildning. 

- MSB bör se över möjligheterna till att examinationen till säkerhetsrådgivare ska 
kunna göras på fler orter än i enbart Karlstad. I dagsläget blir det många förlorade 
arbetsdagar på grund av resor och övernattningar. Kostnaderna för examinationen 
bör ses över.  

Tillsyn och kontroller 

- MSB bör fortsätta utveckla och öka tillsynerna av säkerhetsrådgivarna.  

- MSB bör utveckla säkerhetsrådgivarregistret både avseende registrets syfte och 
användningsområde. Det bör vara möjligt för polismyndigheten, Kustbevakningen 
och andra tillsynsmyndigheter att söka i registret efter företag och 
säkerhetsrådgivare med kontaktuppgifter.  

- MSB bör se över möjligheterna till ett krav på att ha säkerhetsrådgivarens namn 
och kontaktuppgifter tillgängliga vid transporter. Syftet är att 
tillsynsmyndigheterna enklare ska kunna få tag på aktuell säkerhetsrådgivare vid 
kontroller. 

- Polisen och Kustbevakningen bör lämna vidare information till MSB när 
säkerhetsrådgivare saknas. Vid kontroll av transport av farligt gods finns den 
möjligheten via den blankett som används. Tillsynspersonal fyller där i om 
säkerhetsrådgivare finns eller saknas. Sådan information kan sedan följas upp av 
MSB.  

8.6 Informationstillgång 
8.6.1 Problematisering 
Transport av farligt gods är en informationsintensiv verksamhet. En säker och 
effektiv hantering och transport av farligt gods förutsätter att rätt information 
finns på rätt plats vid rätt tillfälle. Avsaknad av information eller brister i 
informationen kan i förlängningen leda till incidenter och olyckor med stora 
konsekvenser. Särskilt när incidenter och olyckor väl händer är tillgången till 
relevant information viktigt. 

Det finns olika typer av information som uppkommer och används i 
informationsmiljön för transport av farligt gods. En typ av information är operativ 
information, som beskriver aktuella förhållanden och tillstånd i 
informationsmiljön. Ett konkret exempel på operativ information är 
godsdeklarationen, som beskriver det farliga godset i en aktuell transport. Rätt 
operativ information ökar förutsättningar för inblandade aktörer att få insikter och 
fatta rätt beslut samt att agera på lämpligt sätt. Direktiv information är information 
vars syfte är att vägleda/styra agerandet i samband med transporterna. Aktuella 
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regelverk är exempel på direktiv information som reglerar transport av farligt gods, 
så det kan ske på ett säkert sätt. Lämplig direktiv information ökar 
förutsättningarna för samverkan, styrning och säkerhet i hela transportkedjan. 
Konceptuell information är en tredje typ av information som beskriver och 
definierar objekt och företeelser i informationsmiljön, t.ex definition och 
beskrivning av explosiva ämnen och föremål. Konceptuell information är viktig 
för att öka förståelsen av innebörden av den information som utbytes eller delas.  

Minst lika viktigt som rätt information är att informationen finns tillgänglig där 
den behövs och när den behövs. Det ställer krav på informationstillgång och 
delning av information. Information kan därtill vara lokal, dvs den skapas och 
används enbart i en lokal verksamhet, trans-lokal, dvs den flödar mellan olika 
delverksamheter eller aktörer, eller gemensam, dvs den är allmänt tillgänglig. 

Av intervjuunderlaget framgår att operativa informationsproblem uppstår i 
början av transportkedjan, hos avsändaren eller transportköparen, t.ex. problem 
med innehållet i godsdeklarationen. Bristfällig information vid beställning av 
transport riskerar att ge återverkningar genom hela transporten. Orsakerna till 
bristande information är många, allt från ren okunskap och slarv till medveten 
utelämnade av information. Det är oerhört viktigt att rätt operativ information om 
farligt gods finns tillgänglig för att möjliggöra korrekt hantering av godset. 
Ytterligare en upplevd svårighet inom särskilt styckegodstransporter är att 
bokning/beställning av transport och själva ordern kommer vid olika tidpunkter. 
Trenden är att ordern kommer allt senare och ibland alldeles innan godset hämtas 
upp. Det är vanligt att transportören först då blir varse om att farligt gods ingår i 
transporten.  

Ett annat problem är att operativ information som faktiskt finns framställd 
inte är tillgänglig när den behövs eller att den är inaktuell och inte uppdaterad när 
användaren behöver informationen. En orsak till att information inte finns 
tillgänglig när och där den behövs är att det fortfarande hanteras en betydande 
mängd information manuellt och i fysisk form. Till exempel är godsdeklarationen 
fortfarande till stor del ett fysiskt dokument, vilket minskar tillgängligheten och 
ökar risken att förlora information om dokumentet försvinner.  

Myndigheters kontroller är viktiga för att säkerställa regelefterlevnad. Från 
intervjuunderlaget framgår att det saknas viss operativ information för att 
kontroller ska bli så effektiva som möjligt. Vid t.ex. Polisens kontroller saknas 
återkoppling i form av information om utfall av tidigare kontroller av de fordon 
som passerar. Det innebär att Polisen måste agera på personlig erfarenhet och 
intuition, snarare än komplettera agerandet med förstärkt informationsunderlag. 
Det handlar också om bristande informationsutbyte mellan myndigheter. Särskilt 
Polisen och Kustbevakningen bedömer att det finns en potential i ökad 
informationsdelning om tillsyn.  

Regelverken är den mest centrala direktiva informationen vid transport av 
farligt gods. Regelverken är komplexa och upplevs vara svåra att ta till sig. 
Uttrycket ”man måste använda alla fingrarna plus lite till för att kunna få svar” 

215



speglar svårigheterna att tillgodogöra sig informationen på grund av en stor mängd 
korsreferenser och hänvisningar i texten. Regelverken utgörs av omfattande och 
avancerad text och det är inte enkelt att tolka innebörden av olika regler. I 
samband med intervjuerna framförs önskemål om mer riktad information om 
bestämmelser, vilket upplevs göra ”livet enklare” för dem som hanterar farligt 
gods. Den riktade informationen kan vara både direktiv och konceptuell, det 
senare för att öka förståelsen av transport av farligt gods. 

Bristfällig information vid olyckor kan resultera i fara för liv och onödigt stora 
konsekvenser för omgivande samhälle. Inte minst gäller det vid en olycka då det är 
viktigt för Räddningstjänsten och annan blåljuspersonal att genom operativ 
information få kännedom om vad som finns i fordonet innan man närmar sig. 
Med stöd av direktiv information, kunna agera på rätt sätt i den aktuella 
situationen. Därtill med stöd av konceptuell information få kunskap om aktuella 
ämnen och deras farliga egenskaper. Tillgång till bättre information bidrar också 
till möjligt att anpassa avspärrningarna och konsekvenserna för det omgivande 
samhället, då man kan anpassa avspärrningar mm. på rätt sätt. 

Det framkommer även i intervjumaterialet att internationella transporter i 
vissa fall medför problem när det gäller kommunikation och informationsutbyte. 
Det kan exempelvis röra sig om språksvårigheter och svårigheter att göra 
äkthetskontroll av utländska certifikat och dokument. 

8.6.2 Delvision – steg mot nollvisionen 
Rätt information ska finnas tillgänglig på rätt plats och vid rätt tillfälle för att öka säkerheten 
vid transport av farligt gods. Det innebär att säkerställa att korrekt information finns från 
början i transportkedjan, att flödet av information är effektivt och når alla berörda, inte minst 
vid incidenter och olyckor.  

8.6.3 Exempel på åtgärdsförslag 
 
Säkerställ korrekt operativ information i början av transportkedjan 

- Transportbranschens aktörer bör arbeta för att beställaren av en farligt gods-
transport alltid lämnar korrekt operativ information inför transporten. Vidare att 
informationsutbytet mellan beställare och transportör skapar rätt förutsättningar 
för transport av farligt gods. Det innebär bl.a. att: 

 Beställaren anger att farligt gods ingår redan vid bokning/beställning, dvs i 
god tid innan upphämtning.  

 Beställaren säkerställer att informationen i godsdeklarationen är komplett 
och korrekt.  

- Regering och myndigheter bör utreda möjligheterna till att skärpa 
beställaransvaret, bl.a. med avseende på beställarens skyldighet att ange korrekt 
operativ information.  
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Effektivisera informationsflödet och förbättra informationstillgången inom 
informationsmiljön 

- Transportbranschens aktörer bör arbeta mer aktivt med digitalisering av trans-
lokal operativ information för att möjliggöra effektiva informationsflöden och öka 
informationstillgången där den behövs. En betydande del av dagens trans-lokala 
information förmedlas fortfarande fysiskt, såväl inom som mellan aktörer.   

- Berörda myndigheter bör undersöka hur Polisen och Kustbevakningen kan få 
direkt tillgång till information om utfall av tidigare genomförda kontroller av 
fordon med transport av farligt gods. Det handlar om såväl tillgång till den egna 
informationen som att dela information mellan myndigheter. 

- Berörda myndigheter bör utreda möjligheter till digital registrering på plats av 
den operativa information som skapas vid kontroller. Det gäller särskilt den 
information som registreras i blanketterna ”Kontrollista transport av farligt gods” 
och ”Kontrollista brister transport farligt gods”.  

Säkerställa tillgång till nödvändig operativ information vid incidenter och 
olyckor samt förebyggande direktiv information. 

- Transportbranschens aktörer och berörda myndigheter bör undersöka hur 
Räddningstjänsten och andra blåljuspersonal kan få snabb och korrekt information 
om det finns farligt gods vid incidenter och olyckor. Snabbt tillgänglig och korrekt 
information om godset underlättar aktörernas insats vid en olycka. 

- MSB behöver säkerställa att det finns välfungerade rutiner för inrapportering av 
incidenter och olyckor. Sådan rapportering ska ske enligt 1.8.5.3 i ADR-S och 
RID-S.  

- MSB bör regelbundet återkoppla till transportbranschens aktörer om uppfattade 
mönster och slutsatser från incidenter, olyckor och tillsyn. En sådan återkoppling 
ger transportbranschens aktörer möjlighet att agera på och rätta till företeelser som 
skapar incidenter och olyckor. 

Skapa förutsättningar för enklare sökning och selektering av direktiv 
information för säkrare hantering av farligt gods under transport 

- MSB och Transportstyrelsen bör utreda möjligheter att digitalisera regelverken 
samt skapa effektiva sök- och navigeringsfunktioner. Detta för att underlätta 
transportaktörernas möjligheter att finna relevant direktiv information vid olika 
situationer. 

- MSB och Transportstyrelsen bör därtill utreda möjligheter att skapa effektiva 
selekteringsfunktioner. Detta för att förenkla framställning av aktörs- och 
situationsanpassad direktiv information och minska komplexiteten för berörda 
aktörer. 
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Utveckla kompletterande konceptuell information för att öka förståelsen 
och kunskapen om transport av farligt gods 

- MSB och berörda myndigheter bör utreda hur svårtolkade delar i regelverken kan 
göras mer tillgänglig och förståelig genom förklarande och kompletterande 
konceptuell information. 

- MSB och berörda myndigheter bör utreda hur allmän konceptuell information 
om farligt gods effektivare kan spridas och nå ut till aktörer som sällan hanterar 
sådant gods. En viktig förutsättning för att minska det ”omedvetet dolda” farliga 
godset är att öka medvetenheten och kunskapen hos dem som sällan hanterar 
farligt gods. 

8.7 IT-system med samverkansförmåga 
8.7.1 Problematisering 
Transportbranschen och tillsynsmyndigheter är beroende av väl fungerande IT-
system, med hög grad av samverkansförmåga, dvs interoperabilitet. Detta för en 
säker och effektiv hantering och förmedling av den information som omgärdar 
farligt gods-transporter. Genom IT-system görs information tillgänglig när den 
behövs och genom samverkan förmedlas information till dem som berörs och där 
den behövs. Hos såväl transportbranschen som tillsynsmyndigheter finns 
uppfattningen att man ännu inte tagit vara på digitaliseringens möjligheter. 
Sammantaget upplever man att det finns en stor potential i fortsatt digitalisering. 

Transportbranschen har en bakgrund av hopslagning och uppköp av bolag, 
vilket skapat en heterogen IT-miljö för många aktörer. Arvet av IT-system är 
betydande och med det följer också vissa problem och brister. Ett vanligt problem 
är att många äldre IT-system inte klarar av att hantera farligt gods-information. Ett 
annat problem är att branschens aktörer har olika förutsättningar för att tillvarata 
digitaliseringens möjligheter. Stora aktörer har i regel egna resurser för att driva på 
utvecklingen. Mindre aktörer måste oftast förlita sig på externa IT-leverantörer 
och anpassa sig till deras produkter. 

En betydande mängd information förmedlas idag till stor del i form av fysiska 
dokument samtidigt som det ofta finns ett parallellt elektroniskt flöde för annan 
information. Hanteringen av fysiska dokument innebär en betydande administrativ 
börda för alla parter och begränsar tillgången till information. Godsdeklarationen 
är t.ex. fortfarande ofta ett fysiskt dokument som följer med godset. Ett annat 
exempel är den information som skapas vid Polisens tillsyn, vilken endast 
registreras som statistik i IT-system och sedan hamnar i pärmar i pappersform. 
Polisen upplever bristande möjlighet till återkoppling från den information som 
samlats in. Exempelvis går det inte att se tidigare kontroller av ett ekipage, vilket 
minskar effektiviteten i kombination med svårigheter att göra uppföljningar. En 
stor del av den information som hanteras fysiskt hamnar så småningom i pärmar 
(Polisen) eller t.o.m. säckar (Transportaktörer), vilket innebär att tillgången och 
återanvändbarheten av information begränsas av det fysiska dokumentet. Från 
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intervjuer framkommer uppfattningen att det finns en stor potential i ökad 
digitalisering av information, men också risker som behöver beaktas. Det handlar 
om risken att bli ”hackad” eller få in virus i IT-systemen, men även ökad 
sårbarhet, t.ex. om internetuppkopplingen ligger nere kan hela verksamheter 
stoppas. 

Informationens kvalitet är viktig för att farligt gods ska hanteras på rätt sätt.  
En faktor som påverkar informationskvaliteten är hur information förmedlas.  Ett 
bekymmer i transportbranschen är att information idag förmedlas via många olika 
kanaler, såsom fax, telefon, digitala meddelanden, mail och muntlig 
kommunikation. Det påverkar informationskvaliteten negativt genom att fler fel 
kan uppstå när hanteringen och flödet av information sker genom olika kanaler, 
blandat analogt och digitalt. 

Ett särskilt problem är brister i IT-systemens förmåga att samverka 
(interoperabilitet), vilket påverkar informationsutbyte och -delning negativt. 
Problem uppstår bl.a. på grund av en stor heterogenitet och svårigheter att ändra i 
befintliga systemmiljöer. Det påverkar informationstillgången genom att 
information inte når ut till alla som behöver den. T.ex. har chaufförer ofta vid 
upphämtning inte tillgång till viktig detaljinformation om det farliga godset i en 
aktuell transport. En bidragande orsak till låg interoperabilitet är att många gamla 
system är svåra, dyra och riskfyllda att ändra. Det kan handla om stora komplexa 
IT-system (s.k. monolitsystem) som är svåra att koppla samman med andra IT-
system. En annan orsak till låg interoperabilitet är IT leverantörers bristande 
intresse att utveckla det egna systemets samverkansförmåga med andra 
leverantörers IT-system, vilket leder till s.k. proprietära IT-system22. Exempelvis 
har varje fordonstillverkare egna s.k. Fleet-managementsystem23, som stöd för 
övervakning av lastbilsflotta. Proprietära system riskerar att skapa 
inlåsningseffekter som väsentligt försvårar samverkan i en informationsmiljö.   

8.7.2 Delvision – steg mot nollvisionen 
Digitaliseringen ska leda till förbättrad interoperabilitet och ökad effektivitet samt samtidigt 
hantera och begränsa den digitala sårbarheten. 

  

22 Proprietära IT-system innebär att den aktör som levererar eller tillhandahåller IT-systemet sätter upp 
diskriminerande hinder för andra aktörer och deras IT-systems möjligheter att samverka med det aktuella IT-
systemet. En annan form är proprietär programvara, som inte får modifieras eller återanvändas av andra 
leverantörer i deras produkter. Motsatsen till Proprietära IT-system och programkod är öppna system och 
öppen källkod. 
23 Organisationer som har en mängd kommersiella fordon har ofta särskilda IT-system, s.k. Fleet 
managementsystem, som syftar till att effektivisera förvaltning och övervakning av organisationens 
fordonsflotta. Fleet managemensystem innehåller vanligtvis stöd för t.ex. fordonsunderhåll, övervakning av 
bränsleförbrukning och bränslekostnader, förarhantering, tillgångsanvändning och ruttplanering. 
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8.7.3 Exempel på åtgärdsförslag 
 
Digitalisering för ökad effektivitet och interoperabilitet 

- Alla typer av aktörer, både privata och offentliga, behöver var för sig och 
tillsammans hitta en långsiktigt hållbar balans mellan den analoga och den digitala 
information som kommuniceras i transportkedjan. Det kräver en gemensam 
långsiktig handlingsplan för hur vägen till digitaliserad transportinformation ska 
hanteras. Inte minst för att möta Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 
2020/1056 om elektronisk godstransportinformation (eFTI). 

- Med ökad digitalisering bör alla typer av transportaktörer skapa fungerande 
reservrutiner som möjliggör fortsatt verksamhet även vid större störningar i IT-
system och digital infrastruktur. 

- Berörda myndigheter bör utreda hur den digitala sårbarheten kan begränsas vid 
ökad digitalisering av informationshanteringen. Det gäller särskilt konsekvenser 
och eventuella ökade risker vid införande av eFTI. 

Minska konsekvenserna av heterogena och trögändrade IT-miljöer genom 
bättre förutsättningar för interoperabilitet 

- Transportbranschens aktörer och involverade IT-leverantörer bör gemensamt 
och var för sig verka för att öka förutsättningarna för att enklare och effektivare 
utveckla och få ut mer av heterogena och förändringströga IT-system i 
informationsmiljön. Det kan t.ex. göras genom att: 

 I högre utsträckning skapa funktionella moduler/komponenter som kan 
”kopplas” på befintliga IT-system istället för att ändra i IT-systemen som 
sådana. En sådan komponentstrategi introducerar ett ”system-av-system-
tänk”24 även för enskild systemnivå. 

 Istället för kostsamma och riskfyllda ändringar av IT-systemen, fokusera 
på att förbättra möjligheter att utbyta och dela information. Bl.a. genom 
att lyfta ut gemensamma delar, där många ”gamla IT-system” kan 
”använda” delarna istället för att öka antalet integrationer mellan systemen 
(Delningsprincip25). Det senare riskerar att skapa oöverblickbara 
”spagettistrukturer” som än mer hämmar förändringsbarhet. 

 Transportbranschens aktörer behöver gemensamt ta fram specifikationer 
för standarder och API-er som möjliggör meddelandeutbyte mellan IT-
system. Enkla och tillgängliga standarder och API-er för 
meddelandeutbyte ökar förmågan att utbyta information i den heterogena 
informationsmiljön (Sammanlänkningsprincip och Accessprincip). På så 
sätt kan man också minska eventuella inlåsningseffekter. 

24 System-av-system-tänk innebär att göra system/komponenter självständiga med enkla standardiserade 
gränssnitt för att underlätta tillägg och ändringar av befintliga IT-system. 
25 För beskrivning av interoperabilitetsprinciper, se kap. 3. 
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- Transportbranschens aktörer och berörda myndigheter bör minska antalet 
parallella kanaler där information förmedlas för att öka informationskvaliteten, 
tillgängligheten och effektiviteten. Aktörerna bör gemensamt verka för 
standardiserade kanaler där viktig trans-lokal information kan förmedlas effektivt 
mellan olika parter. Detta för att minska administrativa kostnader, komplexitet och 
risken för att viktig information försvinner eller glöms bort. 

Tillhandahålla öppna informationsresurser genom digitala plattformar 

- MSB bör undersöka förutsättningarna för att tillhandahålla ADR som öppen data 
genom en digital plattform (Konsolideringsprincip), där man garanterar att 
informationen är aktuell och korrekt. Det möjliggör att IT-system i branschen 
alltid kan basera sin information på senast uppdaterad regelinformation. En digital 
plattform för öppen data öppnar även upp för positiva generativa effekter genom 
att fler kommersiella aktörer ges möjlighet och incitament för att skapa innovativa 
lösningar. 

8.8 Synliggörande av dolt farligt gods 
8.8.1 Problematisering 
Många transporter av farligt gods görs sannolikt utan det är ”synligt” att godset är 
farligt. Det farliga godset blir då ”dolt” under transporten. Att godset är dolt 
innebär t.ex. att det inte framgår av märkning, skyltning, dokument eller tillgänglig 
information att det rör sig om farligt gods. En ökning av det dolda farliga godset 
kan leda till ökade risker i transportkedjans olika delmoment och kan resultera i 
svåra konsekvenser vid incidenter och olyckor. Speciellt oroväckande är detta i 
händelse av en olycka då räddningstjänsten och annan blåljuspersonal inte blir 
medveten om att farligt gods är inblandat. Problemet är komplext och ett resultat 
av en mängd olika faktorer, företeelser och beteenden. 

En förutsättning för transparens vid transport av farligt gods på väg och 
järnväg är att godset är ”synligt” rent visuellt eller via information. En del av det 
farliga godset som transporteras idag är väl synligt. Det finns emellertid en viss del 
farligt gods som inte är synligt, vilket sker omedvetet eller som ett medvetet 
regelbrott. Från intervjuer framkommer att det upplevs finnas ett mörkertal av 
dolt farligt gods som ökar risker och konsekvenser vid eventuella incidenter och 
olyckor. Vidare befaras mängden dolt farligt gods öka om inte åtgärder vidtas för 
att synliggöra det vid transport, då det finns ekonomiska och praktiska incitament 
för att dölja godset.  

Det framkommer i intervjumaterialet att det omedvetet dolda farliga godset till 
en del beror på bristande kunskaper hos avsändare. Det gäller särskilt mindre 
företag eller företag med stort sortiment av produkter, där endast ett fåtal 
produkter kan klassas som farligt gods.   

En annan orsak till dolt farligt gods är samlastning av två eller flera ämnen 
som var för sig inte är farligt gods, men som sammantaget kan skapa farliga 
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egenskaper. Farligt gods som förpackas i tillräckligt små mängder kan 
transporteras enligt undantag. Riskerna uppstår vid samlastning, där t.ex. olika 
kollin, som var för sig går under begränsad mängd, kan vid samlastning utgöra 
betydande mängd farligt gods. Den här typen av dolt farligt gods uppstår 
framförallt i styckegodstrafiken.  

Från intervjumaterialet framgår även att stress och pressade körtider kan leda 
till att chauffören inte hinner kontrollera allt gods ordentligt vid lastning. 
Problemet förstärks ytterligare om det farliga godset är dolt för chauffören vid 
lastning, t.ex. på grund av bristfällig information, plomberade laster eller omärkt 
emballage.  

En annan problematik som bör uppmärksammas är det medvetet dolda farliga 
godset. Enligt intervjumaterialet finns det en begynnande attityd hos mindre 
seriösa aktörer av att ”risken för att åka fast är liten” eller att ”det lönar sig att 
fuska”, då ”vinsten är större än eventuella böter/sanktioner”. Stress och pressade 
körtider kan även leda till att chaufförer ”skyltar av” vid t.ex. tunnlar för att hinna 
fram i tid. Denna attityd får extra näring av att mängden tillsyn minskat och 
myndigheters svårigheter att lagföra brott.  Attityden förstärks av att tillsynen 
oftast fokuseras på skyltade fordon och inte på oskyltade fordon. 

8.8.2 Delvision – steg mot nollvisionen 
Allt farligt gods som transporteras ska vara synligt och korrekt märkt och skyltat samt åtföljas 
av korrekt och tillgänglig information.  

8.8.3 Exempel på åtgärdsförslag 
 

Öka kunskapen hos aktörer inom transportkedjan 

- Myndigheterna och branschens aktörer behöver arbeta gemensamt för att öka 
kunskapen, medvetenheten och kompetensen hos aktörerna inom 
transportkedjan. En stor bidragande faktor till omedvetna regelbrott har att göra 
med avsändares och chaufförers bristande kunskaper om farligt gods.  

- MSB bör genom kontroll av företag som handskas med farligt gods, men inte 
anmält säkerhetsrådgivare, säkerställa att alla som enligt regelverket ska ha 
säkerhetsrådgivare också har det.  

Förstärk och effektivisera tillsyn av transport av farligt gods 

- Regeringen och tillsynsmyndigheterna bör gemensamt se över resurser och 
prioriteringar för att säkerställa att det finns tillräckliga resurser för att genomföra 
en effektiv tillsyn. Generellt bör tillsynen öka för att verka avskräckande.  

- Tillsynsmyndigheterna behöver få en förbättrad informationstillgång vid tillsyn. 
Exempelvis behövs möjlighet att erhålla en bättre historik av kontroll och tillsyn 
på aktörer och fordon. Även informationsutbytet mellan tillsynsmyndigheter bör 
förbättras. 
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Förändra attityder och beteenden 

- Myndigheterna och branschens aktörer behöver arbeta gemensamt med att ändra 
en växande attityd att det inte är så noga med att följa reglerna eftersom olyckor är 
väldigt ovanliga. Alla som hanterar farligt gods bör ha attityden att det är 
potentiellt ”farligt”. 

- Regeringen behöver prioritera att åtgärder och straff vid medvetna och 
upprepade regelbrott är kännbara. I dagsläget kan det upplevas som att det “lönar 
sig att fuska”, genom att exempelvis vända på ekipagets skyltning för att undgå 
kontroll. Det bör utredas så att böter och straffskala ska vara tillräckligt kännbara 
för att förhindra brott. 

8.9 Effektiv tillsyn och kännbara 
konsekvenser  

8.9.1 Problematisering 
Tillsyn och kontroll syftar huvudsakligen till att öka regelefterlevnaden och 
korrigera felaktigheter inom området för transport av farligt gods. En ökad 
regelefterlevnad anses i sin tur bidra till säkrare transporter av farligt gods och 
förbättra förutsättningarna för en sund konkurrens på marknaden. Även om tillsyn 
och kontroll utgör ett centralt led i att tillse att transporterna sker i enlighet med 
regelverken är det emellertid inte möjligt att helt eliminera bristande 
regelefterlevnad. Enligt intervjumaterialet i projektet framhålls att det i enskilda 
kontroller framför allt upptäcks specifika fel eller brister. Däremot framhålls det av 
flera i intervjumaterialet att enskilda kontroller inte får de verkligt avgörande 
effekterna på området som helhet. För att kunna göra tillsynen än mer effektiv, 
eller ändamålsenlig, behövs tillgång till statistik över området för transport av 
farligt gods i bred bemärkelse. Exempelvis saknas i dagsläget data om det faktiska 
antalet farligt gods-transporter. 

Därtill har antalet trafikpoliser minskat avsevärt under de senaste åren. 
Värdefull erfarenhet och kompetens går därigenom förlorad i och med 
pensionsavgångar. Tjänstgöring som trafikpolis uppfattas även i vissa fall som 
mindre attraktivt inom Polisen, vilket kan skapa problem med återväxten inom 
professionen. Med hänsyn till att resurserna har begränsats, blir det särskilt viktigt 
att använda de tillgängliga resurserna så att största möjliga effekt uppnås.  

Det har framkommit genom intervjuerna att det är en relativt liten risk att bli 
kontrollerad av tillsynsmyndigheterna, eftersom det görs förhållandevis få 
kontroller av transporter med farligt gods. Det medför att oseriösa aktörer som 
transporterar farligt gods i strid med regelverket löper relativt liten risk att bli 
kontrollerade, särskilt om de avstår från att skylta fordonet med den ”orangea 
skylten”. Exempelvis skapar dolt farligt gods och ofullständig eller felaktig 
transportdokumentation särskilda utmaningar för tillsynsmyndigheterna. 

223



Säkerhetsrådgivarnas arbete antas bli än mer betydelsefullt för säkerheten med 
hänsyn till den otillräckliga tillsynen. Säkerhetsrådgivarna bidrar bl.a. med att 
omsätta de omfattande och komplexa regelverken till begripliga rutiner och 
instruktioner för hur transporterna ska genomföras på ett lagenligt och säkert sätt.  

Kontroll och tillsyn är också en svårighet, även om det farliga godset faktiskt är 
märkt, eftersom tillsynsmyndigheterna har få möjligheter att kontrollera 
transportdokumentens verkliga överensstämmelse med det fraktade godset. 
Tillsynsmyndigheterna är hänvisade till att förlita sig på den tillgängliga 
dokumentationen, då det är svårt att veta om t.ex. en tank verkligen innehåller det 
som transportdokumentet anger. Det gäller också att upptäcka brister på ett tidigt 
stadium i transportkedjan, innan felen fortplantas genom hela kedjan. En 
ytterligare problematik uppkommer även vid gränsöverskridande transporter. Det 
kan exempelvis röra sig om språkliga barriärer som försvårar kommunikationen 
med chaufförerna och att det är svårt att bedöma äktheten av utländska certifikat 
och dokumentation. 

Ett sätt för tillsynsmyndigheterna att effektivisera sin tillsyn kan vara att 
genomföra samordnade tillsyner. Sådana samordnade initiativ kan utgöras av 
samtillsyner arrangerade av SAMTILL eller myndighetsgemensamma tillsyner. 
Genom intervjuer och fältbesök framkommer att samordnade tillsyner är ett 
viktigt bidrag till tillsynen, men att de endast genomförs i begränsad omfattning 
och att sådana tillfällen vanligen är förenade med omfattande planering och 
administration. 

I undersökningen framkommer det att Polisen upplever svårigheter på grund 
av frånvaro av återkoppling i de IT-system som används i samband med 
kontrollerna. Exempelvis är det inte möjligt att se tidigare genomförda kontroller 
av ett visst ekipage, vilket skapar både merarbete och försvårar uppföljningar av 
brister. Även Kustbevakningen bekräftar att det föreligger svårigheter avseende de 
tekniska hjälpmedlen som finns tillgängliga i samband med kontrollerna av 
transport av farligt gods. 

Ett viktigt led för att göra tillsynsmyndigheternas kontroll och tillsyn så effektiv 
som möjligt handlar om att skapa förutsättningar för en effektiv och kännbar 
lagföring. I dagsläget finns företag som kalkylerar med eventuella böter och 
därmed struntar i att följa regelverket. Det har framhållits av tillsynsmyndigheterna 
i undersökningen att konsekvenserna vid bristande regelefterlevnad inte är 
tillräckligt kännbara, bortom den enskilde chauffören som bötfälls eller det 
enskilda företaget. Alltför milda konsekvenser för de aktörer som inte sköter sig, 
kan innebära allvarliga konsekvenser för de aktörer som faktiskt sköter sig genom 
att det bidrar till konkurrenssnedvridningar på marknaden och att seriösa aktörer 
därmed riskerar att slås ut. Det är också viktigt att det finns tillräckliga resurser, 
kompetens och kontinuitet för att kunna beivra brott genom hela rättskedjan – 
alltifrån kontrolltillfället till slutlig lagföring. Det är härutöver betydelsefullt att 
sanktioner drabbar rätt typ av aktör i transportkedjan. 
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Slutligen bör det beaktas att en nogsam reglering, en effektiv tillsyn och 
kännbara sanktioner inte får leda till alltför höga transaktionskostnader. Det 
riskerar i sin tur att kunna få motsatt effekt, genom än högre incitament att undgå 
regelefterlevnad. En avvägning måste därför göras. Se vidare om problematiken 
under avsnitt 8.3. 

8.9.2 Delvision – steg mot nollvisionen 
Tillsynen av transport av farligt gods ska leda till önskvärda beteendeförändringar för ökad 
säkerhet i transportkedjan. Tillsynen ska leda till erforderliga och kännbara konsekvenser för 
den som bryter mot regelverket. Resurserna i hela rättskedjan ska användas för att garantera 
effektiva, dvs. ändamålsenliga, kontroller och tillsyn. 

8.9.3 Exempel på åtgärdsförslag 
 
Behov av tillförlitlig data och statistik  

- Tillsynsmyndigheterna bör initiera ett gemensamt arbete med att ta fram aktuell 
data och statistik för transport av farligt gods. Aktuell statistik kan sedan läggas till 
grund för riskanalyser och för kontroll och tillsyn.  

- Tillsynsmyndigheterna bör se över vilken information som egentligen samlas in 
vid kontroll och tillsyn, för att i högre utsträckning följa upp den på en mer 
aggregerad nivå. Exempelvis bör blanketter som används vid kontroll och tillsyn 
undersökas och genomgå en analys av vad som samlas in. Därefter bör en kritisk 
granskning göras av vad som sedan händer med den insamlade informationen och 
uppgifterna samt hur materialet tas tillvara på bästa sätt. 

Behov av tillräckligt många och effektiva kontroller  

- Regeringen bör prioritera tillsynsmyndigheternas förutsättningar att fokusera på 
kontroll och tillsyn som ger långvarig effekt och som verkar för att säkerheten 
ökar.  

- Tillsynsmyndigheterna bör verka för ökat internationellt samarbete för att 
motverka användandet av utländska förfalskade intyg, t.ex. genom ökad 
standardisering eller förbättrade möjligheter att validera äktheten i ett intyg. 

- Tillsynsmyndigheterna bör öka tillsynen av transporter med farligt gods för att 
komma åt ytterligare brister, fusk och slarv samt att bidra till att skapa ett 
förändrat beteende i branschen.  

- Polisen och Kustbevakningen bör få möjlighet att se vilka kontroller som tidigare 
har gjorts av fordon med transport av farligt gods. Informationen bör även kunna 
delas mellan tillsynsmyndigheterna. 

- Tillsynsmyndigheterna bör fokusera på att det ska bli rätt från början redan i 
avsändarledet. Felaktigheter fortplantar sig annars genom transportkedjan. 
Tillsynsmyndigheterna förlitar sig också i hög utsträckning på att 
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transportdokumentationen är korrekt. Farligt gods i en omärkt kartong, som heller 
inte anges som farligt gods i transportdokumenten, upptäcks i princip aldrig.  

- Tillsynsmyndigheterna bör utveckla kommunikationen med olika företrädare och 
aktörer inom transportbranschen. Branschorganisationen Säkerhetsrådgivarna 
farligt gods Sverige (SFGS) är ett exempel på en aktör som utgör en 
underutnyttjad resurs som kommunikationspartner och remissinstans.  

Samordnad tillsyn 

- Myndigheterna bör, under MSB:s ledning, utveckla och fördjupa samarbetet 
inom SAMTILL-gruppen. 

- Tillsynsmyndigheterna bör utveckla och fördjupa de myndighetsgemensamma 
tillsynerna av transport av farligt gods.  

- Samordnade tillsyner bör användas särskilt för att motverka oschysta villkor och 
osund konkurrens i samband med transport av farligt gods, genom att 
tillsynsmyndigheterna härigenom bättre kan samarbeta på bred och enad front. 

Effektiv tillsyn och säkerhetsrådgivarna  

- MSB bör prioritera att söka upp företag som är skyldiga att ha 
säkerhetsrådgivare, men som ändå saknar det. 

- MSB bör fortsätta arbetet med att utveckla tillsynerna av säkerhetsrådgivarna.  

- MSB bör överväga att prioritera tillsyn av säkerhetsrådgivare som är verksamma 
inom ett avsändande företag. Allt för att minska risken för att fel fortplantas 
genom transportkedjan.  

- MSB bör utveckla användningen av säkerhetsrådgivarnas årliga rapport som ett 
instrument för MSB:s tillsyn. Idag utgör rapporten en underutnyttjad resurs. 

- MSB bör utveckla säkerhetsrådgivarregistret både avseende registrets syfte och 
användningsområde. Det bör vara möjligt för Polisen, Kustbevakningen och andra 
tillsynsmyndigheter att kunna söka efter företag och säkerhetsrådgivare med 
kontaktuppgifter i samband med kontroll och tillsyn.  

- MSB bör utreda möjligheterna till ett krav på att ha säkerhetsrådgivarens namn 
och kontaktuppgifter i fordonet som transporterar farligt gods. Syftet är att 
tillsynsmyndigheterna enklare ska kunna få tag på aktuell säkerhetsrådgivare vid 
behov.  

- Polisen bör lämna vidare information till MSB när säkerhetsrådgivare saknas. Vid 
kontroll av transport av farligt gods finns exempelvis en kryssruta där polisen fyller 
i om säkerhetsrådgivare finns eller inte. Sådan information kan sedan följas upp av 
MSB.  
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Säkerställande av kontinuitet, kompetens och resurser för effektiv lagföring 

- Polisen bör säkerställa att värdefull erfarenhet och kompetens inte går förlorad i 
och med pensionsavgångar, utan fortsätta och arbeta för återväxten av kompetenta 
trafikpoliser.  

- Tillsynsmyndigheterna bör säkerställa kontinuitet, kompetens och resurser för 
utredare som arbetar med ärenden inom transport av farligt gods.  

- Regeringen och Åklagarmyndigheten bör säkerställa kontinuitet, kompetens och 
resurser för åklagare som driver ärenden inom transport av farligt gods.  

- Regeringen och Domstolsverket bör säkerställa kontinuitet, kompetens och 
resurser för domare som arbetar med ärenden inom transport av farligt gods.  

Kännbara konsekvenser 

- Regeringen bör utreda om böter och straffskalan för brott mot regelverket för 
transport av farligt gods är tillräckligt kännbara för att motverka brott. I dagsläget 
förefaller det löna sig att fuska och slarva och det finns företag som helt enkelt 
kalkylerar med eventuella böter. Det är också viktigt att det är den som tjänar 
pengar på att bryta mot reglerna som också är den som straffas. 

- Regeringen bör utreda möjligheterna till att skärpa beställaransvaret ytterligare i 
syfte att öka regelefterlevnaden tidigt i transportkedjan. Syftet är att undvika att fel 
begås redan vid beställningen och sedan fortplantas genom transportkedjan.  
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9 Kommunal fysisk 
planering och 
framtidens 
transportsystem  

I detta kapitel presenteras en fallstudie med fokus på kommunal fysisk planering 
och hur intressekonflikter kan hanteras formuleras för ett geografiskt avgränsat 
område. Kapitlet innehåller också en del tankar om överordnade trender i handel 
och transportsystem och hur de kan tänkas påverka transport av farligt gods och 
regelverken. 

9.1 Transporter av farligt gods i urban miljö – 
fallstudie Älvstaden i Göteborg 

Detta avsnitt handlar om hur säkra och hållbara transporter av farligt gods i urban 
miljö behandlas i den kommunala fysiska planeringen i Göteborg så som den 
kommer till uttryck i Göteborgs Stads översiktsplan från 2009 (Göteborgs Stad, 
2021a), och dess fördjupade översiktsplan för transporter av farligt gods från 1999 
(Göteborgs Stad, 2021b).  

Översiktsplan (ÖP) är ett begrepp inom fysisk planering i Sverige och som 
avser det dokument som varje kommun tar fram för att ange inriktningen för 
utvecklingen av den fysiska miljön. Den ska ge vägledning för hur mark- och 
vattenområden ska användas och hur den byggda miljön ska användas, utvecklas 
och bevaras. ÖP:en introducerades med plan- och bygglagen (PBL) 1987. Den 
fysiska planeringen och hanteringen av risker i urban miljö tar sin utgångspunkt i 
PBL och miljöbalken. En ÖP är, till skillnad från en detaljplan och 
områdesbestämmelser, inte juridiskt bindande men den är viktig då den är 
vägledande bland annat vid intressekonflikter mellan allmänna och enskilda 
intressen, mellan olika kommunala intressen och intressekonflikter mellan staten 
och kommuner. ÖP:en tas fram genom en lagreglerad planprocess med flera steg i 
termer av förarbeten, remisser och förslag som olika aktörer ger återkoppling på. 
För en geografiskt avgränsad del av kommunen kan en fördjupad översiktsplan 
(FÖP) upprättas, t.ex. för transporter av farligt gods. Göteborgs Stad poängterade 
redan 1996 att just transport farligt gods kännetecknas av komplexitet och 
målkonflikter: 

”Det är Stadsbyggnadskontorets uppfattning att transporter av farligt gods 
är en så komplex och intresseövergripande fråga att den inte kan jämföras 
med utredningar om grusförsörjning, vattenförsörjning eller liknande. 
Transporter av farligt gods berör i stort sett alla de viktiga strategifrågorna 
från de stora avgörandena om bärkraft och konkurrenskraft ner till mer 
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operativa strategier som förtätning, förstärkning av underlaget för 
kollektivtrafik, och stadsbildsfrågor. De remissvar som kommit in visar också 
på den spännvidd av intressen och intressemotsättningar som berörs.” Citat 
från samrådsredogörelsen i Göteborgs fördjupade översiktsplan för 
transporter av farligt gods (Göteborgs Stad 1996, s.1) 

Transporter av farligt gods sker i faser som tillsammans utgör en helhet i form av 
en transportkedja (se kapitel 2 om transportkedjan och kapitel 7 om problem och 
brister). Den operativa kontrollen av transporter av farligt gods på väg görs 
framförallt av trafikpolisen och ingår som en väsentlig del av Polismyndighetens 
övergripande tillsynsansvar avseende tillsyn av yrkestrafiken i Sverige (se kapitel 6 
om tillsyn). Transportkedjans och den operativa kontrollens aktörer ingår 
vanligtvis som remissinstanser i kommunal fysisk planering.  

Älvstaden i Göteborg är ett relevant exempel att studera avseende fysisk 
planering som fokuserar på att hantera risker i den urbana miljön, transporter av 
farligt gods, och transporternas operativa kontroll. Avsnittet avslutas med förslag 
på problem och möjligheter som involverade aktörer kan behöva förhålla sig till 
för att dessa transporter ska kunna ske hållbart, säkert, och affärsmässigt. 

9.1.1 Älvstaden i Göteborg 
Älvstaden i Göteborg utgörs av Norra Älvstranden på Hisingen och Södra 
Älvstranden på fastlandssidan. Området ingår i Lundby stadsdelsnämndsområde 
och är under kraftig utveckling med ökande flöden av farligt gods och människor. 
Transporter sker på väg, järnväg, och på Göta Älv genom området som omfattar 
hamn och industri, bostäder, offentliga byggnader, stora historiska arkiv, samt 
universitetscampus. Den komplexa horisontella och vertikala infrastrukturen 
framgår av figur 31. Det påbörjade bygget av Karlatornet utgör ett prestigefyllt 
projekt som ligger mitt i Älvstaden. Preemraff är en så kallad Sevesoanläggning26 
(MSB, 2019a) och utgör gräns i väster vid Älvsborgsbron. Den nya Hisingsbron 
och Tingstadstunneln markerar områdets gräns i öster. Älvstadens norra gräns 
utgörs av Lundbyleden, Lundbytunneln och Hamnbanan, och dess södra gräns 
följer Oscarsledens och Götatunnelns sträckning.  

Lindholmen ingår som ett expansivt område i Älvstaden med ett dagligt flöde 
av 30 000 människor, och området beräknas ha 2 700 bostäder om några år 
(Lindholmen Science Park, 2021b). Älvstadens totala yta är 7.5 km2, varav Norra 
Älvstranden 2.5 km2, och Södra Älvstranden 3 km2. Den del av älven som 
förbinder de båda stränderna har en yta på 2 km2.  

Mängden bensin och diesel som transporteras på älven uppgick 1995 till 1 
miljon ton årligen (Göteborgs Stad, 1999, s. 16). I samband med planeringen av 
Norra Älvstranden behandlades risken för olyckor med farligt gods på älven. 
Risken bedömdes som liten och tät bostadsbebyggelse har tillåtits direkt intill älven 

26 En Sevesoanläggning hanterar farliga ämnen i mängder som överstiger en angiven gräns och kan innebära 
särskilda risker enligt Europeiska Unionens så kallade Sevesodirektiv för att förebygga och begränsa följderna 
för människor och miljö av allvarliga kemikalieolyckor. 
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vid Lindholmen och Eriksberg (ibid.). Länsstyrelsen i Västra Götaland lät 
genomföra testmätningar av antalet sydgående ekipage med farligt gods genom 
Gnistängstunneln år 2014 och antalet ekipage per dygn beräknades uppgå till 90 
(Länsstyrelsen Västra Götalands Län, 2015, s. 11).  

 
Figur 34. Riskområde Älvstaden och dess olika lager av horisontell och vertikal infrastruktur. 

9.1.2 Översiktsplaner, aktörer, och perspektiv 
Nuvarande ÖP från 2009 

Uppdraget att ta fram den aktuella ÖP:en från 2009 formulerades av 
kommunstyrelsen 2005 och byggnadsnämnden fick ansvaret för arbetet. Planen 
har tagits fram av översiktsplanegruppen på stadsbyggnadskontoret i samarbete 
med flera förvaltningar inom kommunen. Under processen har flera avstämningar 
gjorts i Byggnadsnämnden. I samrådet våren 2007 inbjöds till dialog vid möten av 
olika slag och genom utställningar i alla stadsdelar. Under samrådet tog också 
stadsbyggnadskontoret tillsammans med stadsdelarna fram beskrivningar av varje 
stadsdel, ett material som är underlag till ÖP:en. Efter samrådet bearbetades 
handlingarna för att sedan ställas ut våren 2008. Under utställningen har allmänhet, 
remissinstanser i form av privata och offentliga aktörer, och andra organisationer 
inbjudits till möten om översiktsplaneförslaget. Yttranden på utställningen har 
sammanställts i ett utställningsutlåtande, vilket också är en del av ÖP:en.  

Den nuvarande ÖP:en i Göteborg består av tre huvuddelar. Första delen 
handlar om utgångspunkter och strategier, andra delen handlar om användning av 
mark- och vattenområden, och den tredje delen fokuserar på riksintressen, miljö- 
och riskfaktorer. Det är den andra delen som innehåller fördjupningar (FÖP) och 
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tematiska tillägg. Översiktsplan för Göteborg - fördjupad för sektorn transporter 
av farligt gods, antogs av kommunfullmäktige 1999. Planen visar kommunens 
förhållningssätt vid hantering av markanvändningsfrågor längs transportleder för 
farligt gods.  

”Ambitionen är att kunna bygga den säkra staden utan att i varje enskilt 
projekt göra en riskanalys. Endast vid avsteg från rekommenderade 
avstånd ska en sådan behöva göras. Målet är en god allmän miljö- och 
resurshushållning samt att tillgodose transport- och näringslivets intressen 
genom att skapa en långsiktigt robust ram kring järnvägar och huvudvägar 
i A-vägnätet”. Citat ur Göteborgs ÖP (Göteborgs Stad, 2009, s. 45) 

Det tematiska tillägget fokuserar på problematiken kring och intressekonflikter 
mellan transporter av farligt gods och förnyelse av de industri- och 
terminalområden som ligger längs de större transportlederna för farligt gods.  

Ny ÖP 

Förslaget till ny ÖP har tagits fram av en projektorganisation med representanter 
från stadsbyggnadskontoret, fastighetskontoret, park- och naturförvaltningen och 
trafikkontoret (Göteborgs Stad, 2021c). Arbetet startade i januari 2019, och 
samrådshandlingarna presenterades på elva olika platser i Göteborg. Under våren 
2021 skickades det framtagna förslaget på granskning då medborgare och 
förvaltningar inom staden, myndigheter och andra instanser bjöds in att granska 
och ge feedback på förslaget. Förutom granskningsförslaget ingår 
fördjupningsförslagen ”Fördjupning av översiktsplan för Högsbo-Frölunda” och 
”Fördjupning av översiktsplan för centrala Göteborg”. Någon ny fördjupning av 
ÖP för farligt gods har inte tagits fram utan projektorganisationen har valt att ta 
fram en ”Vägledning för hantering av risker med transporter av farligt gods” som 
utgör en bilaga till granskningsförslaget (Göteborgs Stad, 2021d).  

”Syftet med denna rapport är utöver att ersätta det tidigare tematiska 
tillägget om farligt gods, även är att ge en ökad kunskap och förståelse för 
farligt godstransporter samt ge en fördjupad förklaring om i vilka situationer 
farligt gods ska beaktas, vilka kriterier som gäller och ge rekommendationer 
på avstånd till bebyggelse”.  Citat från Göteborgs Stads förslag till 
Vägledning för transport av farligt gods (Göteborgs Stad, 2021d, s. 4) 

Kontroller på väg 

I den statliga utredningen ”Kontroller på väg” 2021 pekar utredaren på ett behov 
av samordning mellan myndigheter i och med det stora antalet aktörer som är 
verksamma inom kontrollverksamheten generellt (SOU 2021:31, s. 109). 
Regelverkets komplexitet och detaljeringsgrad ställer stora krav på tillämpningen 
och effektivt informationsutbyte mellan myndigheter utpekas som centralt (SOU 
2021:31, s. 110). Enligt utredaren är kontrollplatser en central förutsättning för 
effektiva kontroller av yrkestrafik på väg (SOU 2021:31, s. 173). 
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Aktörer i stadsplaneringen och deras erfarenhetsbaserade kunskap 

De aktörer som deltar i stadsplaneringsarbetet, där transport av farligt gods ska 
beaktas, utgörs av tjänstemän från stadsbyggnadskontoret vid Göteborgs Stad, 
remissinstanser från transportbranschen, myndigheter på nationell och regional 
nivå, räddningstjänst, och forskningsinstitut. Ser vi till hela processen från 
förarbeten via remissarbeten till fastställd ÖP ingår medborgare och 
stadsfullmäktige som viktiga aktörer. Processen har många faser och präglas av en 
tröghet som är naturlig med tanke på behovet av transparens och dialog som 
viktiga förutsättningar för demokratisk förankring. Förarbetena och förslagen har 
genererat mycket diskussion om aktörernas olika målsättningar, erfarenheter och 
intressemotsättningar. Processen i form av aktörer, juridiska ramar, tillgång till 
information, informationsdelning och informationskvalitet indikerar att processen 
kan ses som en informationsmiljö. Begreppet informationsmiljö beskrivs och 
analyseras i kapitel 3. Användandet av relevanta informationssystem och deras 
interoperabilitet är viktiga för informationsmiljöns prestanda i termer av 
kommunikation och dialog mellan dess aktörer. (Magoulas & Pessi, 1998; 
Hugoson, et al. 2011). 

Erfarenheter hos aktörer i transportkedjan och den operativa kontrollen av 
transporter av farligt gods överlappar erfarenheter gjorda i den kommunala fysiska 
planeringen. Samtidigt finns det väsentliga skillnader i latens, temporalitet och 
affärsmässiga behov. Det är tre väsensskilda processer som genererar erfarenheter 
och lärdomar av överlappande och unik karaktär och möjligen kan man tala om ett 
i vissa delar gemensamt lärande utifrån en erfarenhetsbaserad kunskap, se figur 32.  

 
Figur 32. Transportkedjans, den operativa kontrollens och den fysiska planeringens unika 
erfarenheter i ett ramverk av gemensamt lärande. 

Den lokala nivån 

Hållbar expansion är ett tema som vidareutvecklats av Göteborgs Stad från 2009 
års ÖP och som i processen för en ny ÖP kommer till uttryck i det övergripande 
målet med en hållbar stadsutveckling och tre problemområden som behöver 
hanteras för att nå den hållbara staden. Det första problemområdet är Göteborgs 
attraktionskraft som innebär stora krav på stadens förmåga att planera för dess nya 
invånare, arbetsplatser och företag. Det andra problemområdet är att staden är 
delad, dels i termer av socioekonomiska skillnader, dels i termer av de fysiska 
barriärer som de stora trafiklederna och avstånden mellan centrum och periferi 
bidrar till. Det tredje problemområdet utgörs av ett förändrat klimat som påverkar 
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staden och dess planering. Mycket av de tidigare målsättningarna finns kvar även 
om de delvis uttrycks annorlunda. Klimatförändringarna, och den delade staden är 
exempel på problemområden som betonats. 

”Målbilden för översiktsplanen är hållbar stad – öppen för världen. Planen 
innehåller tre prioriterade strategier: Planera för en nära, sammanhållen och 
robust stad.” Citat från Göteborgs Stads granskningshandling för ny ÖP 
(Göteborgs Stad, 2021c, s.157) 

Av den ännu gällande ÖP:en (2009) och dess förarbeten framgår det att den 
fysiska planeringen måste utgå från stadens speciella värden och förutsättningar. 
Detta hindrar inte att aktiviteter som transporter av farligt gods i sin komplexitet 
påverkar större utmaningar som hållbarhet och konkurrenskraft, såväl som mer 
konkreta frågor om förtätning, kollektivtrafik och stadsbild.  

”Göteborg är en stad där många transporter sker. En del av dessa är med 
farligt gods. Gods som kan explodera, vara farlig att andas in eller skada 
människor på annat sätt, om olyckan är framme. Därför måste vi planera 
för detta i stadsbyggandet”. Ur Göteborgs ÖP (Göteborgs Stad, 2009, s. 45) 

Den regionala nivån 

Det finns inga generella nationella riktvärden som anger vilka risker eller 
skyddsavstånd som kan tolereras i samband med planering av markanvändning i 
närheten av trafikleder för farligt gods (PBL Kunskapsbanken, 2019). 
Länsstyrelserna betonar att det är kommunerna som ansvarar för att den fysiska 
planeringen tar höjd för transporter av farligt gods och dess riskhantering. Flera 
länsstyrelser har tagit fram rekommendationer för hur den kommunala 
planeringen bör förhålla sig till risker från transporter med farligt gods. Bland 
annat tog de tre storstadslänen i Skånes, Stockholms och Västra Götalands län 
fram en gemensam riskpolicy 2006 för transporter av farligt gods på väg- och 
järnväg (Skånes, Stockholms och Västra Götalands Län, 2006). Andra länsstyrelser 
och även en del kommuner har tagit fram egna vägledningar, underlag och policys 
för hur transporter av farligt gods ska hanteras i den fysiska planeringen. 
Dåvarande Räddningsverket tog fram en rapport 1998 vars syfte var att beskriva 
hur man i samhällsplaneringen kunde hantera risker med transporter av farligt 
gods på väg inom kommuner, länsstyrelser och Vägverket (Räddningsverket, 
1998). 

Remissinstanser 

Transportörer efterlyser flexibla bestämmelser och att säkerhetszoner inte 
försvårar effektiva transporter, och refererar till internationella överenskommelser 
för fri rörlighet.  

”Näringslivs- och transportintressen, med krav på i princip fri rörlighet och 
minsta möjliga begränsningar eller kostnadsökningar för transporter. Dessa 
intressen kan åberopa internationella överenskommelser om fri rörlighet 
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under förutsättning att vissa klart definierade säkerhetskrav på fordon, 
emballage, lastningssätt m m tillgodoses.” Citat från huvudrapporten i den 
gällande FÖP:en för transport av farligt gods (Göteborgs Stad 1997, s. 6) 

Länsstyrelse och Räddningstjänst understryker behovet av säkerhetszoner mellan 
trafikleder för transport av farligt gods och bostäder och verksamhet. 

”Tillfredsställande säkerhet bedöms av bl a länsstyrelse och kommunens 
räddningstjänst inte kunna garanteras med enbart de internationellt 
gällande kraven på transportfordon, transportkärl osv, dvs genom enbart 
olycksförebyggande åtgärder. Därutöver kräver dessa myndigheter 
skadebegränsande åtgärder i form av skyddsområden intill 
transportlederna för farligt gods.” Citat från huvudrapporten i den gällande 
FÖP:en för transport av farligt gods (ibid) 

Lundby Stadsdelsnämnd efterlyser skärpta krav på säkrare transporter av farligt 
gods innan minskade skyddszoner kan accepteras. 

”Först när transporttekniken och transportlederna förbättras, förpackningar 
och transportkärl blir säkrare, och kunskapen om hantering av farligt gods 
ökat, kan vi acceptera minskade skyddszoner. Kraven på säkrare 
transporter måste med andra ord skärpas.” Citat från Samrådsredogörelsen 
i den gällande FÖP:en för transport av farligt gods (Göteborgs Stad 1996, s. 
4) 

Göteborgs Stads tjänstemän föreslår användandet av typfall eftersom data från 
verkliga fall är svårt att få tag i. Tjänstemännen föreslår också användande 
teoretiska modeller för fastställande av tolerabel risknivå. Båda dessa metoder 
skulle innebära att ett beslutstöd kan etableras. Remissinstanser menar att typfall 
och aversionskurvor riskerar att bidra till en alltför överdriven tilltro till generella 
sanningar och att empiriska data är nödvändigt. Remissinstanser menar att för att 
kunna göra specifika riskbedömningar så behövs lokal information om 
transporternas antal och andelar av övrig trafik över tid, och typ av transportled 
och det transporterade ämnets mängd per transport.  

Trafikpolis 

Trafikpolisen anser att tillgång till kontrollplatser är viktigt för att kunna 
genomföra sina kontroller av yrkestrafik och transporter av farligt gods i en urban 
kontext. I relation till detta kom den statliga utredningen ”Kontroller på väg” 
(SOU 2021:31) med intressanta slutsatser, som tar fasta på trafikpolisens 
erfarenheter. Korrekt skyltning av ekipage som transporterar farligt gods i en 
urban miljö är central i den operativa kontrollen. Samtidigt som beteende och 
omdöme kommer in i bilden. 

”Vid ett tillfälle för ganska länge sedan kom en förare in till Göteborg med 
ett korrekt skyltat 24 meters ekipage med både bil och släp med farligt 
gods. Föraren ställde släpet på en parkering för att smidigare kunna 
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distribuera ut godset som fanns på bilen. Sen körde föraren i diket och hela 
fronten var nere i diket. Och eftersom släpet med skylten inte var med så 
kunde inte räddningstjänsten se att det fanns farligt gods lastat när de kom 
fram. Lasten bestod av IBCer med vätska som reagerade med lastbilens 
golv. Räddningstjänsten var upprörda”. Minnesanteckning från möte med 
trafikpolis, 2021 

9.1.3 Reflektioner 
Stadsplaneringsprocesser tar tid vilket är rimligt avseende transparens, deltagande 
och de mångfacetterade frågor som ska behandlas. Processen som studerats är 
inget undantag och präglas av lång tidshorisont, heterogenitet och komplexitet i de 
frågor som behandlats, och i de olika aktörernas perspektiv och målsättningar. Här 
följer studiens sammanfattande reflektioner. 

Olika perspektiv 

Det kommunala självstyret är en viktig faktor som gör det möjligt att driva frågor 
som anses väsentliga och avgörande för staden. Andra aktörers mål och behov kan 
ibland vara svåra att harmoniera med stadens. Räddningstjänst betonar vikten av 
tillräckliga säkerhetsmarginaler i den fysiska miljön medan företagen önskar så lite 
reglering som möjligt. Även om diskussionen om risker och deras hantering ibland 
förs med konfliktartade förtecken utifrån olika perspektiv och behov bland aktörer 
inom fysisk planering så är riskmedvetandet sannolikt högt hos dessa. 
Diskussionen har bland annat som syfte att riskhanteringsförmågan inom den 
fysiska planeringen ska bidra till att skydda medborgarna från olyckor. Denna 
diskussion är i grunden positiv eftersom ståndpunkter och perspektiv 
medvetandegörs.  

Styrning 

Olika former av styrning innebär att processen att skapa en säker och trygg urban 
miljö med acceptabla risknivåer är komplex. Hur olika risknivåer identifieras och 
accepteras, och vilka urbana värden som transporter av farligt gods kontrasteras 
emot, är under kontinuerlig diskussion utifrån kvantitativa eller kvalitativa ansatser. 
Olika synsätt mellan Göteborgs Stad och remissinstanserna synliggörs i 
diskussioner om fördelar och nackdelar med användningen av typfall gentemot 
verkliga fall, och aversionskurvor.  

Fördjupad översiktsplan eller vägledning? 

FÖP:en för transport av farligt gods från 1999 redovisar en tydligare 
problematisering av utmaningar och möjligheter i planeringen av säkra och 
hållbara transporter av farligt gods än vad som framkommer i den nya 
vägledningen. I den äldre FÖP:en betonas att det samlade materialet och all 
dokumentation utgör en väsentlig kunskapskälla för kommande processer. Detta 
har man i viss mån tagit fasta på i den nya vägledningen i termer av kriterier 
gällande säkerhetsavstånd och dylikt. Däremot verkar själva processen i sig, med 
stegvis återkoppling av erfarenheter, och samverkan med remissinstanser, inte 
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använts på ett systematiskt sätt. Komplexiteten och problematiken med 
transporter av farligt gods i urban miljö torde inte vara mindre eller färre nu än år 
1999, och den fysiska planeringen av dessa transporter står rimligen inför liknande 
och delvis annorlunda problem. Mot denna bakgrund är det rimligt att ställa frågan 
varför Göteborgs Stad valt att inte ta fram en ny FÖP. 

9.1.4 Utblick, problem och möjligheter 
Ny kunskap behövs som kan bidra till att hållbarhet och sociala dimensioner 

ges mer utrymme i planering, byggande, och förvaltning av vägnät, terminaler, och 
uppställningsplatser utifrån ett systemperspektiv och integrerat beslutsfattande 
över olika ansvarsområden (Olsson et al., 2016). Även om transporter av farligt 
gods ännu inte orsakat någon stor och svår olycka i Sverige, så finns det anledning 
att vara vaksam på eventuella förändringar i olycksstatistiken för farligt gods 
eftersom dessa olyckor kan få så allvarliga konsekvenser. Detsamma bör gälla för 
olyckor där det farliga godset är inblandat men inte direkt orsak till olyckan. 
Samhällsdynamiken har ökat väsentligt över tid vilket påverkar samhällets 
förmågor till resiliens och riskhantering (Rasmussen & Svedung, 2000). Begreppet 
informationsmiljö, som behandlas ingående i kapitel 3, är relevant att använda i 
kommunal fysisk planering av transport av farligt gods (Meiling & Bäckman, 
2021). Avsnittet syftar till att ge en utblick i form av pågående projekt och 
satsningar inom relevant forskning med fokus på hållbara, konkurrenskraftiga och 
innovativa urbana transporter. Efter utblicken följer en skissartad beskrivning av 
tre problemområden som identifierats och som kan vara relevanta för fortsatt 
tillämpad forskning.  

Utblick 

På en övergripande nivå relaterar problem och möjligheter till MSB:s strategi för 
forskning och utveckling – Investering i kunskap för ett säkrare samhälle (MSB, 
2019d), FN:s Hållbarhetsmål 11 Hållbara städer och samhällen (Regeringen, 2021), 
och till Sendai Framework for Disaster Risk Reduction 2015-2030 (UNDRR, 
2021). Lokalt i Göteborg, och med internationell utblick, finns CLOSER 
(https://closer.lindholmen.se/) som är en plattform med fokus på ökad 
transporteffektivitet i samverkan med aktörer från näringsliv, industri, universitet 
och institut, städer, regioner, och myndigheter. DenCity, ett av projekten vid 
CLOSER, syftar till att bidra till yteffektiva transportlösningar som möjliggör 
hållbara och attraktiva städer (Lindholmen Science Park, 2021a) och har särskilt 
studerat effekter inom Älvstaden. Urban Freight Platform är ett forskarnätverk vid 
Chalmers och Göteborgs universitet som bedriver forskning inom området urbana 
transporter i samverkan med privata och offentliga aktörer 
(www.chalmers.se/en/centres/lead/urbanfreightplatform). 
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Problem 1: städers förtätning och expansion innebär ökade risker med transporter av farligt gods 

Riskerna med transport av farligt gods ökar i och med vägnätets närhet till 
bostäder och verksamheter. Älvstaden i Göteborg är ett tydligt exempel på ett 
område med betydande flöden av människor och farligt gods. Minskade 
säkerhetsavstånd kan vara en konsekvens av urban expansion och förtätning. 
Förtätning relaterar i sin tur till en attraktionskraft som gör att människor vill 
arbeta och bo i en stad vilket naturligtvis är positivt. Uppförande av 
konstruktionstekniskt avancerad bebyggelse som kan motstå explosioner och 
brand vid en olycka som orsakats av transport av farligt gods är ett sätt skydda 
människor och verksamheter. Finns det kompletterande sätt att bemöta denna 
problematik? 

Möjlighet: samverkan kan bidra till relevant och tillämpad kunskap  

Problem som undersöks och analyseras i samverkan mellan involverade aktörer 
utifrån deras erfarenheter har potential att kunna bidra till alternativa och 
kompletterande angreppssätt på problem kopplade till urban förtätning och 
transporter av farligt gods. 

Problem 2: den fysiska planeringens komplexa styrning och vägledning bidrar till otydlighet  

Policydokument, rekommendationer och vägledningar syftar till att stödja och 
klargöra processer, vilket de också gör i många fall. Samtidigt är de förmodligen 
inte alltid relevanta för hantering av nya problem som kan uppstå i en föränderlig 
värld. 

Möjlighet: analys av den fysiska planeringens styrning, praktik och intressekonflikter genererar 
ökad kunskap. 

Förutsättningarna för den fysiska planeringen och dess genomförande kan 
undersökas och analyseras i syfte att synliggöra kontrasterande perspektiv, 
konflikter, behov och målsättningar. Det kan bidra till mer konstruktiva processer 
i framtiden. 

Problem 3: få ut mer av aktörers erfarenhetsbaserade kunskap 

Fysisk planering präglas av lång tidshorisont, heterogenitet och komplexitet i de 
frågor som behandlats, och i de olika aktörernas perspektiv och målsättningar. Hur 
kan erfarenheter generera större nytta? 

Möjlighet: gemensamt lärande 

Utifrån erfarenheterna hos de nämnda aktörerna kan en erfarenhetsbaserad 
kunskap och ett gemensamt lärande få en ökad betydelse. Rimligtvis kan den 
kunskapen då komma till större nytta i nya instanser av fysisk planering av hållbara 
transporter av farligt gods.  

237



9.2 Utveckling av försörjningskedjor, 
transportkedjor och regelverk 

Bedömningar av transportsystemets förändring tar i allmänhet utgångspunkt i 
omställning till fossilfria transporter och ledorden är automatisering, digitalisering 
och elektrifiering, även om vätgas och biobränslen ses som komplement till 
elektrifiering. Försörjningskedjorna har blivit geografiskt längre och mer 
fragmenterade genom globalisering och specialisering, men de förväntas bli 
kortare, drivet av handelskonflikter, robotisering av tillverkningen och robusthet 
mot störningar. En ökad andel e-handel med leverans till konsument förväntas 
också. 

Automatisering av fordonsflottan förväntas ske i generationer med successivt 
mindre mänsklig inblandning. För farligt gods innebär fullt autonoma fordon att 
regelverken behöver alternativa sätt att hantera vad som idag specificeras som 
förarens åtgärder och ansvar. Det är därför viktigt att regelverket utvecklas och 
anpassas till transportsystemets utveckling. 

Digitalisering inom godstransporter återfinns främst på logistiknivån där 
transportkedjornas aktörer effektiviserar koordinationen. Tillgången till data 
förväntas öka och datorkraft och artificiell intelligens för att bearbeta den 
förbättras. En effekt är att de geografiskt långa transportuppdragen inte planeras i 
detalj långt i förväg utan anpassas under transporten till aktuell tillgång på 
transportkapacitet. Med sådan dynamisk allokering av kapacitet kan trafikslagen 
användas mer effektivt med mindre tomkörning och högre fyllnadsgrad. Då värdet 
av informationen och förmågan att använda den ökar kommer former och villkor 
för att dela information hamna i fokus. Projektet visar emellertid hur 
informationsmiljön rörande transport av farligt gods har vissa begränsningar och 
behöver utvecklas, särskilt vad gäller interoperabilitet eller samverkan. Hur 
informationsmiljön ska kunna utvecklas är därför en viktig fråga inför framtiden. 

Elektrifiering av sjöfart och flyg på korta sträckor ligger nära i tid, och 
färjetrafiken mellan Helsingborg och Helsingör drivs till stora delar redan 
elektriskt. De stora godsflödena är dock mellan kontinenter och där ligger 
elektrifiering tämligen långt in i framtiden. Järnvägen är till stora delar redan 
elektrifierad, men kan utökas till fler sträckor och terminaler. Elektrifiering av 
vägtransporter har ändå störst bäring på transport av farligt gods.  

Elektrifieringen av vägfordon innebär omfattande transport av batterier vid 
fordonstillverkning, när de ska ersättas eller finna nya användningsområden liksom 
när de är uttjänta. Dessutom kan vägfordonen ur ett riskperspektiv ses som farligt 
gods under transport ombord på färjor och på biltransportfordon, även om de inte 
berörs av regelverket om farligt gods. Dagens fossila bränslen utgör också en 
brandrisk, men riskens karaktär förändras med elfordon. Biobränslen är substitut 
för fossila bränslen och innebär ingen större förändring avseende farligt gods, 
förutom för RME som inte är klassat som farligt gods. Distribution av vätgas 
däremot, har tydlig bäring på regelverket för farligt gods. Vägen från fossila 
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bränslen innebär förstås också att de största flödena med farligt gods försvinner på 
längre sikt. 

E-handel innebär att konsumenten är del av den kommersiella transportkedjan 
som annars avslutas i butik. Stora och ofta dubbelriktade flöden av små paket 
kräver digitalisering för styrning och automatisering för den fysiska hanteringen. 
Ett exempel är den omfattande robotiseringen av lager som hanterar e-
handelsbeställningar. De detaljister som både har butiker och e-handel säljer oftast 
bara varor som klassas som farligt gods via butik men konsumenterna förväntas 
kräva att även få farligt gods såsom kemartiklar levererade hem eller via 
utlämningsställen. Systemstödet behöver utvecklas med farligt gods-data om alla 
produkter, automatiserad utskrift av dokument, beräkning av alla regler och inte 
minst ta hänsyn till många och ovana avsändare av farligt gods. Lagring av paket 
på utlämningsställen och returer från konsumenter behöver ta bättre hänsyn till att 
de kan innehålla farligt gods. Vi ser ett stort behov av kunskapsutveckling när det 
gäller farligt gods och att denna utveckling sker i takt med handelns utveckling. 

Drivkrafter för omställning i hållbar riktning med särskilt fokus på klimat är 
allt starkare och tidsskalan allt kortare. Regleringen av transport av farligt gods är 
omfattande och förändringar är svåra och tidskrävande att genomföra, men 
kommer inte tillåtas fördröja omställningen till fossilfrihet och effektivare 
godstransporter. Regelverket och dess tillämpning behöver därför uppdateras 
kontinuerligt för att anpassas till och stödja ett förändrat transportsystem. 
Myndigheterna behöver öka beredskapen för snabba förändringar, t.ex. genom 
omvärldsbevakning och trendspaning med avseende på godstransportsystemets 
förändring och med det som bas utveckla scenarier med förslag på hur regelverket 
behöver anpassas. 

Regelverket avseende transport av farligt gods är som beskrivits vid ett flertal 
tillfällen i rapporten komplext och omfattande. Vidare är regelverket ett resultat av 
gemensamt arbete på EU-nivå och internationell nivå. Regelverkets omfattning 
och komplexitet leder till att det uppfattas som svårt att tolka och tillämpa. Det 
aktualiserar frågan om regelverket bör förändras, till fördel för någon annan 
lagstiftningsteknik och ytterst för dem som har att tillämpa regelverket. Det är 
dock inte mycket som kan göras nationellt för att förenkla reglerna, vilket också 
har påpekats i förarbetena till lag (2006:263) om transport av farligt gods (SOU 
2004:87). Ett arbete med att förenkla reglerna måste i förekommande fall ske 
internationellt. 
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Transport av farligt gods är ett synnerligen komplext 
område. Det omfattas av ett omfattande och 
detaljerat regelverk som ställer höga krav på 
kompetensen hos företag i transportkedjan och 
tillsynsmyndigheter. Ökad säkerhet, effektivare tillsyn 
och samverkan, bättre informationshantering är 
några av de utmaningar som projektet studerat.  

Syftet med projektet har varit att bidra till ökad säkerhet vid 
transport av farligt gods. I förhållande till den mängd farligt 
gods som transporteras i Sverige inträffar förhållandevis få 
allvarliga olyckor. Däremot inträffar en incident med farligt 
gods i princip varannan dag i Sverige. 

Projektet har genomförts av en tvärvetenskaplig grupp med 
forskare från juridik, logistik, informatik och miljövetenskap. 
Datainsamling och analys baseras på fältstudier, workshops, 
samtal och intervjuer med både privata och offentliga aktörer 
i transportkedjan. Styrkor och svagheter i transportkedjan har 
identifierats genom en nulägesanalys. En målbild har 
formulerats i form av en nollvision för olyckor och tillbud vid 
transport av farligt gods. 

Resultatet från projektet utgörs av åtgärdsförslag med 
konkreta rekommendationer för att öka säkerheten inom 
transport av farligt gods. Åtgärdsförslag har tagits fram inom 
områdena: ökad medvetenhet, ändamålsenliga regelverk, rätt 
kompetens, stärkt säkerhetsrådgivarroll, tillgänglig 
information, IT-system med förbättrad interoperabilitet, 
synliggörande av dolt farligt gods samt effektiv tillsyn och 
kännbara konsekvenser. 
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