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SAMMANFATTNING 

Rapporten är framtagen med ekonomiskt bidrag från Trafikverkets skyltfond. 

Ståndpunkter och slutsatser i rapporten reflekterar författaren och överensstämmer 

inte med nödvändighet med Trafikverkets ståndpunkter och slutsatser inom 

rapportens ämnesområde. 

 

Verksamheter som lämnar farligt gods för transport samt de som transporterar farligt 

gods, ska ha en eller flera säkerhetsrådgivare. Det innebär att hela transportkedjan 

omfattas av kravet. Kravet på att ha en registrerad säkerhetsrådgivare, med giltig 

examination, infördes år 2000 i Sverige.  

 

Syftet med projektet är att genomlysa hur införandet av säkerhetsrådgivare för 

transport av farligt gods i Sverige har påverkat trafiksäkerheten inom vägtrafiken. 

 

Kravet på säkerhetsrådgivare infördes eftersom det bedömdes att kompetensen 

behövde ökas hos aktörerna i transportkedjan. Vissa olyckor som inträffar vid 

transport av farligt gods kan vara orsakade av bristande kunskaper om de risker som 

är förenade med sådana transporter. Regelverket kring transporter av farligt gods är 

omfattande och komplext.  

 

Under verksamhetsledningens ansvar ska säkerhetsrådgivaren verka för att olyckor vid 

transport av farligt gods förebyggs. Säkerhetsrådgivaren ska vara ett verktyg för 

ledningen att åstadkomma hög säkerhet vid transport av farligt gods. I Sverige finns 

idag 564 registrerade säkerhetsrådgivare som har behörighet inom vägtransport. 

 

Farligt gods kan vid en olycka skada omgivningen, men allvarliga olyckor är i Sverige 

mycket ovanliga.  

 

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) utövar tillsyn över bestämmelser 

om säkerhetsrådgivare. Polisen har tillsynsansvar för vägtransporter av farligt gods 

medan Kustbevakningen har tillsynsansvar för farligt gods i hamnars landområden. 

 

För att studera effekterna av införandet av krav på säkerhetsrådgivare studeras: 

• olyckor  

• tillsyn och kontroller.  

Utöver ovanstående inhämtas synpunkter från säkerhetsrådgivare, före detta 

säkerhetsrådgivare samt från verksamheter som anlitar extern säkerhetsrådgivare. 

 

Det syns en tydlig nedåtgående trend över tiden avseende antal inrapporterade olyckor 

i olycksrapporteringen (enligt ADR) till MSB. Det finns indikationer på att denna 

olycksrapportering ligger i underkant. 

 

Andelen tillsyner med brister i Kustbevakningens kontroller minskade i en period, men 

det finns ingen generell minskning, då en ökning skett de senaste åren. Ökningen 

sammanfaller till stor del med att en specialisering hos personal skett, den fördjupade 

kunskapen bedöms utgöra en av orsakerna bakom ökningen av upptäckta brister. 

 

Antalet brister vid Polisens tillsyner ligger stadigt på 20–25 %, och har legat på samma 

nivå en längre tid. 

 

Uppfattningen hos de som samtalats med är att ADR-S är mycket komplext, utan en 

specialfunktion hade det varit mycket svårt att tolka och följa regelverket. De moment 

som tillhör den ordinarie verksamheten, som kan stödjas med detaljerade rutiner eller 

motsvarande, bedöms av flera som enklare. De vidtalade upplever svårigheter vid 
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sändningar som avviker från de ordinarie, och anger då att säkerhetsrådgivaren är till 

stor hjälp för att utreda vad som då gäller. Sammanfattningsvis uppges 

säkerhetsrådgivaren innebära en säkerhetshöjning av nivån på farligt gods-arbetet. 

 

Sammantaget ger utvärderingen att det är svårt att utläsa något entydigt ur statistik 

avseende tillsyn och olyckor. 

 

Det som kännetecknar farligt gods-regelverket är att det är komplext och mycket 

omfattande. Vidare kan brister ge upphov till potentiellt katastrofala olyckor. Den 

kvalitativa bedömningen är att det är dessa faktorer som motiverar kravet på 

registrerad säkerhetsrådgivare, en roll som i många fall innebär en ökad 

trafiksäkerhet. 
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1 INLEDNING 

Rapporten är framtagen med ekonomiskt bidrag från Trafikverkets skyltfond. 

Ståndpunkter och slutsatser i rapporten reflekterar författaren och överensstämmer 

inte med nödvändighet med Trafikverkets ståndpunkter och slutsatser inom 

rapportens ämnesområde. 

1.1 BAKGRUND 

Verksamheter som transporterar farligt gods och de som lämnar farligt gods för 

transport, ska ha en eller flera säkerhetsrådgivare. Det innebär att hela transportkedjan 

omfattas av kravet. Skyldigheten att ha en säkerhetsrådgivare framgår av 11 § lagen 

(2006:263) om transport av farligt gods. Kravet på att ha en registrerad 

säkerhetsrådgivare, med giltig examination, infördes år 2000 i Sverige. 

 

Kravet infördes eftersom det bedömdes att kompetensen behövde ökas hos aktörerna i 

transportkedjan. Regelverket kring transporter av farligt gods är omfattande och 

komplext. Vissa olyckor som inträffar vid transport av farligt gods kan vara orsakade 

av bristande kunskaper om de risker som är förenade med sådana transporter. 

 

Farligt gods kan vid en olycka skada omgivningen, men allvarliga olyckor är i Sverige 

mycket ovanliga.  

 

1.2 SYFTE OCH MÅL 

Syftet med projektet är att genomlysa hur införandet av säkerhetsrådgivare för 

transport av farligt gods i Sverige har påverkat trafiksäkerheten inom vägtrafiken. 

 

Målet är ökad kunskap inom det specifika området trafiksäkerhet för transporter av 

farligt gods samt ökad kunskap om hur ett verktyg i form av ett lagkrav på en 

rådgivande funktion påverkat trafiksäkerheten. 

 

Utvärderingen är utförd för att dra lärdom av åtgärden i sig, med en tanke om att det 

kan finnas lärdomar som är relevanta för andra områden inom trafiksäkerhet. 

 

1.3 AVGRÄNSNINGAR 

Utvärderingen är avgränsad till konsekvenser inom trafiksäkerhetsområdet. Kostnader 

för åtgärden (krav på säkerhetsrådgivare) är inte beaktade, mer än att de nämns 

översiktligt i utvärderingen. För Skyltfonden, liksom denna rapport, avses 

trafiksäkerhet inom vägtrafik. 

 

Det har skett förändringar i exempelvis regelverk och rapporteringsformat, och några 

fördjupade statistiska analyser har därför inte genomförts.  

 

1.4 METOD 

Arbetet har bestått av följande moment: 

• uppstart 

• statistik  

• analys 
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• slutsatser. 

 

Arbetet inleddes med en litteraturstudie, med fokus att studera vad som gjorts inom 

området samt var fördjupad information skulle kunna vara möjlig att finna. Kontakt 

togs med flertalet aktörer, såsom myndigheter inom området, för att få en överblick 

över vilken statistik som skulle kunna studeras. Uppgifter och statistik av olika slag 

inhämtades, i flera fall skedde kompletteringar under arbetets gång. Uppgifterna 

bearbetades, tolkningar och analys gjordes. Slutligen formulerades slutsatser avseende 

utvärderingen. Sammanställning har gjorts i aktuell rapport.  

 

Under de olika momenten har kontakter skett med olika aktörer, som kommit med 

information, agerat bollplank, bidragit med tankar eller läst olika delar av rapporten. 

För information om vilka som bidragit i arbetet hänvisas till referenslistan.  

1.5 SPRIDNING 

Under projektets gång har redovisning skett vid Transportforum 2019. Efter 

slutrapportering ska ytterligare presentationer genomföras. Vilka forum som kommer 

användas är i dagsläget inte bestämt. 

1.6 ORDLISTA 

Farligt gods Samlingsbegrepp för ämnen och föremål som har farliga 

egenskaper som kan orsaka skador på människor, miljö 

eller egendom vid transport. För att avgöra huruvida ett 

ämne eller ett föremål utgör farligt gods görs en 

klassificering enligt ADR, där gränsvärden och kriterier 

anges. Om ett ämne klassificeras som farligt gods eller ej 

framgår också av avsnitt 14 i säkerhetsdatabladet. Exempel 

är gasol, bensin, saltsyra och aerosoler. 

 

ADR Agreement concerning the international carriage of 

Dangerous Goods by Road. I Sverige gäller idag ADR-S 2021 

(MSBFS 2020:9), som trädde i kraft 1 januari 2021. 

 

Trafiksäkerhet Trafikverkets definition av trafiksäkerhet: Det långsiktiga 

och övergripande trafiksäkerhetsmålet är att ingen ska 

dödas eller skadas allvarligt till följd av en trafikolycka. 

Trafiksäkerhetsmålet utvärderas med hjälp av ett antal 

indikatorer, exempelvis hastighet, nykterhet, säkra vägar 

och säkra fordon. Dessa indikatorer mäts kontinuerligt för 

att ge återkoppling av åtgärders effekter samt för att 

stimulera förbättringar och nya effektiva insatser.  

 

MSB  Myndigheten för samhällsskydd och beredskap 

 

IDA MSB:s statistik- och analysverktyg, tillgängligt online genom 

inloggning 

 

IMDG-koden Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om 

transport till sjöss av förpackat farligt gods 
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2 TRANSPORT AV FARLIGT GODS PÅ VÄG 

2.1 FARLIGT GODS PÅ VÄG, ADR 

Farligt gods är ämnen och föremål som på grund av sina kemiska eller fysikaliska 

egenskaper kan orsaka skada på liv, hälsa, miljö eller egendom vid transport. Dessa 

ämnen och föremål klassificeras som farligt gods eftersom de har egenskaper som i 

tillräckligt stor grad bedöms vara farliga under transport. Det kan exempelvis vara att 

ämnets brandfarlighet, ekotoxicitet eller toxicitet överskrider ett i regelverket angivet 

kriterium. 

 

Det moderna industrisamhället är beroende av att farligt gods transporteras. Det är 

viktigt att bensin kommer fram till bensinstationerna, att medicinsk gas kommer till 

sjukhusen och att labprover kan avsändas därifrån. Farligt gods kan vara viktiga för 

livsmedelsindustrin, läkemedelsindustrin och tillverkningsindustrin. Ett flertal av de 

kemikalier som vi hanterar i hemmen har omfattats av farligt gods-reglerna när de 

avsändes från tillverkaren. 

 

Regelverket som styr transporter av farligt gods på väg heter i Sverige ADR-S, där S 

anger att denna version gäller i Sverige. Del A och B i regelverket är den samma i 

samtliga länder som använder regelverket, medan den sista delen (S i Sverige) är 

specifik för respektive land.  

 

ADR gäller i de länder som har anslutit sig till överenskommelsen. Vilket ursprungligen 

i huvudsak var medlemsländer i EU men idag är ett större antal länder, med en större 

geografisk spridning. ADR-S vänder sig främst till avsändare, transportörer och i viss 

utsträckning även mottagare av farligt gods. Föreskriften omfattar ca 1 300 sidor och 

anger detaljerade krav, exempelvis avseende hur förpackningar ska etiketteras, vilken 

utbildning olika aktörer ska ha samt hur den medföljande dokumentationen ska se ut. 

ADR-S kommer vartannat år ut i en ny version. 
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2.2 OMFATTNING AV TRANSPORTER AV FARLIGT GODS I SVERIGE 

Under 2019 transporterades drygt 9 miljoner ton farligt gods med lastbilar i 

inrikestrafik, vilket är likvärdigt med året innan dess. Sedan 2015 har mängden farligt 

gods på lastbil minskat med omkring 40 procent. Transportarbete för inrikes farligt 

gods-transporter uppgick år 2019 till ca 1 400 miljoner tonkm. (Trafikanalys, 2020) 

 

Minskningen från år 2015 innebär att omfattningen av transporterna återgår till de 

nivåer som var aktuella innan den uppgång som skedde däromkring, se Figur 1 och 

Figur 2. Sett i ett längre perspektiv bedöms transporterna ha minskat bland annat på 

grund av den generella utvecklingen med substitution av kemikalier som genomförs 

inom flera områden i samhället. 

 

 

 

Figur 1 Transporterad godsmängd av farligt gods, inrikes (Trafikanalys, 2021) 
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Figur 2 Transportarbete farligt gods, inrikes (Trafikanalys, 2021) 

2.3 MYNDIGHETSANSVAR 

MSB är transportmyndighet för transport av farligt gods på väg. Transport av farligt 

gods på väg regleras av lagen (2006:263) och förordningen (2006:311) om transport 

av farligt gods samt av föreskriften (MSBFS 2020:9) om transport av farligt gods på väg 

och i terräng (ADR-S 2021). 

 

MSB ger även ut föreskrifter om säkerhetsrådgivare för transport av farligt gods (MSBFS 

2015:9). De utövar också tillsyn över bestämmelser om säkerhetsrådgivare. 

 

Polisen har tillsynsansvar för vägtransporter av farligt gods. Kustbevakningen har 

tillsynsansvar för farligt gods i hamnars landområden. 
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3 SÄKERHETSRÅDGIVARE 

3.1 ÖVERGRIPANDE 

Verksamheter som lämnar farligt gods för transport samt de som transporterar farligt 

gods, ska ha en eller flera säkerhetsrådgivare. Säkerhetsrådgivaren ska bistå med 

kompetens avseende reglerna för transport av farligt gods samt verka för att skadorna 

i samband med transporterna förebyggs. Kravet gäller under förutsättning att något 

undantag i 3 § MSBFS 2015:9 inte är tillämpligt. 

 

Uppgiften att vara säkerhetsrådgivare kan utföras av en intern eller extern resurs, 

såsom en konsult. 

 

Kravet på säkerhetsrådgivare för vägtransport gäller i EU-länderna samt i de länder 

som anslutit sig till regelverket ADR. 

3.2 INFÖRANDET AV KRAV PÅ SÄKERHETSRÅDGIVARE 

Under åren som ledde fram till införandet av krav på säkerhetsrådgivare hade 

nationella och internationella transporter av farligt gods ökat avsevärt, vilket 

bedömdes medföra ökade risker för olyckor. Vissa olyckor som inträffar vid transport 

av farligt gods kan vara orsakade av bristande kunskaper om de risker som är förenade 

med sådana transporter. Vid inrättandet av en inre marknad inom EU bedömdes det 

vara nödvändigt att anta åtgärder för att förebygga de risker som är förenade med 

transporter av farligt gods. Bestämmelserna kring transport av farligt gods är till stor 

del internationella. Inom EU fattades år 1996 beslut om att alla som hanterar farligt 

gods på väg skall ha en säkerhetsrådgivare. 

 

Kravet på säkerhetsrådgivare infördes i Sverige den 1 januari 2000. Det går att läsa i 

förarbetena, att regeringen anger som motiv, att det var av stor vikt att kompetensen 

och därmed säkerheten höjdes hos aktörer som avsänder och transporterar farligt 

gods (Försvarsutskottets betänkande, 1998). 

 

Redan innan beslut om säkerhetsrådgivare fattades i EU hade ett antal större aktörer 

inom området (bland annat dåvarande Kemikontoret och dåvarande Svenska Petroleum 

Institutet) fört fram att det borde införas krav på att det skall finnas en ansvarig 

funktion hos alla verksamheter som avsänder eller transporterar farligt gods. Deras 

bedömning var att en sådan funktion skulle minska sannolikheten för farligt gods-

olyckor. (Försvarsutskottets betänkande, 1998) 

 

3.3 SÄKERHETSRÅDGIVARENS UPPGIFTER 

Under verksamhetsledningens ansvar ska säkerhetsrådgivaren verka för att olyckor vid 

transport av farligt gods förebyggs. Säkerhetsrådgivaren ska vara ett verktyg för 

ledningen att åstadkomma hög säkerhet vid transport av farligt gods. 

 

MBS:s föreskrifter om säkerhetsrådgivare för transport av farligt gods (2015:19) anger 

i § 4 och § 5 vilka uppgifter en säkerhetsrådgivare ska utföra. Säkerhetsrådgivarens 

uppgifter är följande: 

• se till att bestämmelserna i lagen om transport av farligt gods följs 

• ge råd till verksamheten om transport av farligt gods 

• upprätta en årsrapport. 
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Säkerhetsrådgivaren ska enligt MSBFS 2015:19 också se till att det finns anpassade 

metoder och rutiner bland annat för att: 

• identifiera farligt gods som lämnas för transport eller transporteras 

• följa de särskilda krav som gäller för transportmedel och utrustning 

• kontrollera utrustning som används för transport, lastning eller lossning av 

farligt gods 

• säkerställa att berörda anställda genomgår utbildning  

• kunna agera snabbt och effektivt vid eventuella olyckor eller tillbud 

under transport, lastning eller lossning av farligt gods 

• undersöka och om det krävs upprätta rapporter över olyckor, tillbud 

eller allvarliga regelöverträdelser under transport, lastning eller lossning 

• förhindra upprepning av olyckor, tillbud eller allvarliga regelöverträdelser 

• ta hänsyn till regelverket vid val av underleverantörer 

• säkerställa att den personal som utför lastning, lossning eller transport 

av farligt gods har de arbetsbeskrivningar och instruktioner som behövs 

• öka medvetenheten om farorna vid transport, lastning eller lossning av 

farligt gods 

• säkerställa att de handlingar och den säkerhetsutrustning som ska 

medföras, finns i transportmedlet och motsvarar gällande bestämmelser 

• säkerställa att bestämmelserna om lastning och lossning följs 

• säkerställa att det vid landtransport av farligt gods finns en skyddsplan 

enligt delavsnitt 1.10.3.2 i ADR-S  

• Säkerhetsrådgivaren ska ansvara för att en rapport lämnas till 

verksamhetsledningen om en olycka har inträffat där det farliga godset har 

medfört skada på liv, hälsa, miljö eller egendom. Även allvarliga tillbud till 

sådana olyckor ska rapporteras. 

 

Säkerhetsrådgivare har flertalet olika bakgrunder och erfarenheter, och är 

organisatoriskt placerade inom varierande delar av verksamheterna. De arbetar också 

på olika sätt med ovanstående uppgifter.  

 

3.4 EXAMINATION 

Säkerhetsrådgivarna examineras av MSB, och det behöver göras vart femte år för att 

bibehålla behörigheten. Examination utförs i Karlstad och sker genom skriftligt prov 

med regelverken som hjälpmedel. Examinationen görs för de transportslag (väg, sjö, 

flyg, järnväg) som behörighet avser. I samband med förberedelserna för examination 

väljer flertalet säkerhetsrådgivare att gå olika kurser, men detta är inget krav. 

 

3.5 SÄKERHETSRÅDGIVARE I SVERIGE 

3.5.1 NULÄGE 

I januari 2021 fanns 577 godkända säkerhetsrådgivare i MSB:s register, fördelat på 

3 634 verksamheter (MSB, 2021a). Av de godkända säkerhetsrådgivarna har 148 inga 

verksamheter registrerade på sig. Det är 429 säkerhetsrådgivare som har verksamheter 

registrerade på sig, det vill säga att de är aktiva som säkerhetsrådgivare. Av de 

registrerade säkerhetsrådgivarna är det 564 som har behörighet inom vägtransport. 
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3.5.2 UTVECKLING 

Nedan syns utvecklingen avseende hur många verksamheter i Sverige som haft 

säkerhetsrådgivare, från det att kravet infördes. I figur 3 går det att utläsa att det har 

skett en nedgång under de senaste åren. 

 

 

 

Figur 3 Antal verksamheter med anmäld (registrerad) säkerhetsrådgivare i Sverige. Avser 

samtliga transportslag. (Säkerhetsrådgivarna, 2021) 

I Figur 4 syns antal godkända säkerhetsrådgivare per år från dess att kravet infördes.  

 

 

Figur 4 Antal säkerhetsrådgivare i Sverige (med behörighet inom något transportslag) 
(Säkerhetsrådgivarna, 2021) 

Antal säkerhetsrådgivare för år 2020 och 2021 kan ha påverkats av svårigheterna att 

examineras under pandemin. Detta då flertalet provtillfällen varit inställda. Befintliga 

behörigheter har förlängts, åtminstone i många fall, men de som har velat göra sitt 

första prov har haft begränsade möjligheter till detta. 
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Den större nedgången som skedde efter år 2005 kan förklaras med att ett antal av de 

som tillhörde den första omgången av säkerhetsrådgivare valde att inte förnya sin 

behörighet. Möjliga skäl till detta skulle kunna vara att det gjordes bedömningen att 

examination och dess tillhörande repetition var alltför resurskrävande i relation till 

nyttan av att ha examinationen. Det skulle kunna innebära att verksamheter som först 

haft en intern säkerhetsrådgivare övergick till att ha en extern resurs i form av en 

konsult. Ovan angivna förklaring till nedgången kring 2005 och 2006 är baserad på 

samtal med ett fåtal som valde att inte förnya sin behörighet kring dessa år. 

 

3.6 LIKNANDE ROLLER 

Liknande funktioner kan återfinnas inom flertalet andra områden hos verksamheter 

och företag. Några exempel är följande: 

• den lagstadgade revisionen (revisionsplikten) 

• byggarbetsmiljösamordnare i form av Bas-P respektive Bas-U, vilket är två 

lagstadgade arbetsmiljöuppdrag under planeringsfasen respektive 

utförandefasen 

• skyddsombud 

• föreståndare för brandfarlig vara, vilket är krav för viss hantering av brandfarlig 

vara hos verksamheter. 

 

Ovanstående exempel har inslag av att funktionen är kontinuerlig och pågår under en 

tidsperiod. Det är också kännetecknande att funktionen verkar inom ett område där 

det är bedömt att statens kontroll och insyn behöver förstärkas, till exempel för att 

förhindra ekonomisk brottslighet eller personskador på anställda eller tredje man. 
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4 ANALYS AV EFFEKTER 

4.1 OMRÅDEN 

För att studera effekterna av införandet av krav på säkerhetsrådgivare i Sverige har ett 

antal områden där effekter skulle kunna identifieras studerats närmare. De områden 

som identifierats är: 

• Olyckor och incidenter 

• tillsyn och kontroller (utförda av tillsynsmyndigheter) 

• upplevelse hos aktörer. 

 

Olyckor studeras genom händelserapportering (olycksrapportering) enligt ADR samt 

inrapportering till MSB avseende insatser av räddningstjänsterna (insatsrapportering). 

 

Tillsyn och kontroller studeras genom att framförallt andel identifierade brister 

undersöks. De genomförda kontrollerna och tillsynerna är inte utförda i samband med 

incidenter och olyckor, utan speglar brister hos transporter av farligt gods i allmänhet. 

Uppgifter har inhämtats från samtliga tillsynsmyndigheter inom området, det vill säga 

Polisen, MSB och Kustbevakningen. 

 

Upplevelse hos aktörer studeras genom samtal. 

4.2 HÄNDELSERAPPORTERING FARLIGT GODS 

Enligt kap. 1.8.5 i ADR-S ska olyckor och tillbud som inträffar i samband med lastning, 

lossning eller transport av farligt gods på väg rapporteras till MSB om de uppfyller ett 

antal kriterier.  

 

Olyckor och tillbud som ska rapporteras är enligt ADR-S följande: 

 

1. 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 

2. utsläpp av farligt gods med minst 50 kg eller liter i transportkategori 0 eller 1, 

333 kg eller liter i transportkategori 2, eller 1000 kg eller liter i 

transportkategori 3 eller 4 (kategorin beror på vilket farlig gods som avses, och 

speglar farligheten) 

3. direkt fara för utsläpp av farligt gods i samma mängder som ovan, till exempel 

på grund av skador på tankar eller containrar, att fordonet vält eller brand i 

omedelbar närhet 

4. alla händelser med smittförande ämnen (klass 6.2) och radioaktiva ämnen 

(klass 7) 

5. skada på egendom eller miljö som överskrider 50 000 Euro 

6. händelser när myndighet initierat utrymning av personer eller avspärrningar av 

allmänna transportleder under minst tre timmar föranlett av faror med det 

farliga godset. 

 

De olyckor och tillbud som faller i kategorierna ovan får generellt anses vara av 

allvarligare karaktär. De olika mängdangivelserna som anges i punkt 2 och som beror 

på transportkategori speglar farligheten, och ett spill av ett mindre farligt ämne ska 

enbart rapporteras om den utsläppta mängden är tillräckligt stor. Farligare ämnen ska 

rapporteras redan vid mindre utsläppta mängder. 
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Det är ledningen för verksamheten som hanterar farligt gods som ansvarar för att 

sammanställa och skicka en rapport till MSB och det ska ske senast en månad efter det 

inträffade.  

 

Sedan år 2006 kan verksamheter rapportera olyckor och tillbud elektroniskt. 

 

 

 

Figur 5 Inrapporterade händelser med farligt gods (Händelserapporter för år 2007–2019 samt 

sammanställning från år 2009 avseende år 2000 och framåt (MSB, 2021a)) 

Det syns en tydlig nedåtgående trend över tiden avseende antal inrapporterade olyckor 

i denna typ av händelserapportering. 

 

Samma år (2006) som digital rapportering möjliggjordes kan det noteras en (tillfällig) 

ökning av inrapporterade händelser. Ökningen skulle kunna bero på att 

inrapporteringen förenklades, eller att systemet, och därmed rapporteringskravet, fick 

uppmärksamhet i exempelvis nyhetsbrev. I så fall skulle det innebära att samtliga 

relevanta händelser inte inrapporteras. Tillgängligheten till inrapportering samt 

påminnelse i olika kanaler skulle i så fall öka rapporteringsgraden.   

 

År 2000 examinerades ett större antal säkerhetsrådgivare eftersom kravet infördes 

detta år. Dessa omexamineras därefter vart femte år och i samband med detta 

uppdaterar de sina kunskaper, troligen även kring vilka kriterier som gäller för att 

rapportering av händelser ska utföras. Eventuellt kan denna repetition av 

rapporteringskravet påverka inrapporteringsgraden.  

 

År 2019 skedde en ökning av inrapporterade händelser, det blir därför intressant att 

studera uppgifter från år 2020, för att se om ökningen var en tillfällighet, eller om det 

fortsätter ske en ökning. 

 

MSB uppger att de inte har kännedom om anledningen till att det rapporteras färre 

olyckor (MSB, 2021c). 
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4.3 RAPPORTERING FRÅN RÄDDNINGSTJÄNSTERNA  

MSB har ansvar för insamling av utredningar av kommunala räddningsinsatser, och 

rapporteringen sker i enlighet med lagen (2003:778) om skydd mot olyckor. Efter 

genomförd insats tas en insatsrapport fram och skickas till MSB. I detta material 

återfinns även händelser med farligt gods, som involverat räddningstjänst. Vid insatser 

vid utsläpp av farliga ämnen går det att utläsa information om vilka ämnen som 

släppts ut samt i vilka mängder. Vid trafikolyckor framgår det om fordon med farligt 

gods-skyltning varit inblandade.  

 

Under 2007–2012 rapporterades 694 räddningsinsatser som involverade utsläpp av 

farligt ämne och ytterligare 162 trafikolyckor där farligt gods-skyltade fordon var 

inblandade (MSB, 2014).  

 

MSB (2021b) publicerar sedan år 2018 uppgifter om utsläpp av farligt gods-last i 

statistik- och analysverktyg IDA. År 2018 rapporterades 42 händelser (väg) och år 2019 

rapporterades 41 händelser (väg). 

4.3.1 JÄMFÖRESLE 

MSB presenterar i en rapport avseende händelserapporteringen för åren 2007–2012 en 

analys av rapporteringsgraden där olyckor och tillbud med farligt gods som 

rapporterats av verksamhetsutövare (olycksrapportering enligt ADR) matchats med 

händelser som rapporterats av kommunal räddningstjänst. (MSB, 2014) 

 

Jämförelsen gav att insatsrapporterna angav tre till fyra gånger så många händelser 

som olycksrapporteringen enligt ADR. Det var också enbart en mindre del av 

händelserna som återfanns i båda inrapporteringssystemen. Det ska dock noteras att 

händelser som sker hos en verksamhet och som inte orsakar en insats av naturliga skäl 

inte återfinns i räddningstjänstens rapportering. Likaså kan räddningstjänsten ha med 

händelser med ämnen som klassificeras som farligt gods, men där insatsen 

genomförts vid ett moment, såsom lagring, som inte omfattas av begreppet ”transport 

av farligt gods”, och därmed inte omfattas av rapporteringen enligt ADR. 

 

Skillnaderna i kriterier kan dock inte förklara den stora skillnaden som MSB upptäckte 

vid djupare studier av händelser. Det fanns bland de studerade händelserna större 

utsläpp som enbart hade rapporterats av räddningstjänsten, trots att dessa händelser 

även omfattades av krav på rapportering enligt ADR. MSB anger vidare några möjliga 

orsaker till skillnaden, såsom brist på kunskap om regelverket, brist i motivation för 

att rapportera, svårigheter för utländska chaufförer att rapportera, medvetet 

undanhållande av information, bristande datorvana eller brister i 

rapporteringsmodulen. (MSB, 2014) 

 

När krav på säkerhetsrådgivare infördes angavs att det fanns behov av ”en tillförlitlig 

statistik över olyckor och tillbud vid transporter av farligt gods” (Regeringen, 1998). 

 

Sammantaget finns det indikationer på att olycksrapporteringen enligt ADR ligger i 

underkant.  

 

4.4 TILLSYN OCH KONTROLL UTFÖRD AV KUSTBEVAKNINGEN 

Kustbevakningen gör tillsyn och kontroll gällande farligt gods enligt flera regelverk, 

men i detta sammanhang avses tillsyn och kontroll enligt vägregelverket, ADR. 

Kontrollerna och tillsynen görs kontinuerligt, till viss del som stickprov, och inte som 
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en uppföljning av inträffade olyckor eller incidenter.  Arbetet utförs i hamnars 

landområden. Kontrollerna görs både på inkommande och utgående gods. 

 

Tillsyn av farligt gods utförs främst i de hamnar som har störst flöde av lastbärare. 

Tillsynsplanen anger att målsättningen är att kontrollera 0,3 promille av alla lastbärare. 

Under 2019 uppnåddes 82 procent av målet och 1 236 lastbärare kontrollerades 

(avseende ADR-S och IMDG). (Kustbevakningen, 2020) 

 

 
 

 
Figur 6 Andelen kontroller med brister (ADR) (Kustbevakningen, 2021) 

Andelen med brister minskade under en period, men det finns ingen generell 

minskning i och med de senaste årens uppgång. De senaste åren är det snarare en 

ökning som kan noteras. 

 

De brister som identifierades år 2018 domineras av (Kustbevakningen, 2019): 

• Skriftliga instruktioner 20 % 

• Brandsläckare  20 % 

• Lastsäkring  18 % 

• Godsspecifik utrustning 12 % 

(skyffel, uppsamlingskärl, tätning, ögonskölj) 

• Märkning/skyltning 8 % 

 

De brister (enligt ADR) som dominerade var från januari 2010 till april 2015 var 

(angivna i rangordning) (Kustbevakningen, 2015): 

• Märkning/skyltning 

• Lastsäkring 

• Godsdeklaration 

• Skriftliga instruktioner  

• Brandsläckare   

 

Det är i stort sett samma områden som landar högt, dock varierar inbördes ordning. 

 

Kustbevakningen anger i sin årsredovisning för år 2019 att det faktum att närmare 40 

procent av lastbärarna brister är problematiskt då det indikerar en hög risknivå 

(Kustbevakningen, 2020) 
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Det finns en referensnivå avseende nyckeltalen för andelen med brister och förbud 

som använder trafiksignalens färger, det vill säga grönt, gult och rött. Detta innebär att 

om Kustbevakningen uppmäter under 5 % brister och förbud så betraktas det som 

grönt, om andelen med brister uppgår till 15 % eller mindre betraktas det som gul nivå 

och om andelen med briser och förbud uppgår till över 15 % uppnås röd nivå. Den 

uppnådda nivån avser det effektmål om ”ökad regelefterlevnad/ökad säkerhet” som 

eftersträvas. (Kustbevakningen, 2015) 

 

För några år sedan fick Kustbevakningen tre fungerande bilburna farligt gods-enheter, 

som i huvudsak kontrollerar farligt gods och lastsäkring. De tjänstemän som arbetar 

på dessa enheter har flera års erfarenhet som farligt godsinspektörer i 

Kustbevakningen. (Kustbevakningen, 2021)  

 

Vid samtal med Kustbevakningen nämns vidare att de under senare år fått ökad 

kunskap om kraven på hantering av farligt gods. Detta skulle kunna vara en orsak till 

att fler brister upptäcks nu än tidigare. Den ökade kunskapen förklaras bland annat 

med en ökad specialisering. 

 

Enligt vad som framförts ovan finns det åtminstone delvis andra förklaringar till den 

ökningen som är synlig, den ökade andelen brister bedöms inte bero på (enbart) en 

försämring i efterlevnad av regelverket. Slutsatser kan inte dras kring huruvida en del 

av de ökade bristerna beror på en försämring, men förklaringarna ovan avseende 

specialisering förklarar åtminstone en del av ökningen. 

4.5 TILLSYN AV SÄKERHETSRÅDGIVARE 

MSB utövar operativ tillsyn över bestämmelser om säkerhetsrådgivare och gör som en 

del i detta arbete tillsynsbesök hos verksamheter. Vid besöken granskas bland annat 

följande: 

 

• årsrapporter 

• utbildningsinsatser 

• rutiner vid hantering av farligt gods 

• hantering av avvikelser såsom regelöverträdelser och tillbud/olyckor. 

 

Antalet kontroller per år får anses vara lågt, det görs årligen ca 20 kontroller.  

 

MSB redovisar följande som exempel på brister som upptäckts: 

• förtydligat behov av säkerhetsrådgivare 

• säkerställa rutin för utbildning 

• behov av skyddsplan 

• rutin för att säkerställa godkänd förpackning 

• förtydligat behov av 1.3-utbildning, vilket är en utbildning gällande farligt gods 

• innehåll i ovan nämnda utbildning. 

 

Denna tillsyn görs årligen på en mycket liten del av det totala antalet verksamheter 

med säkerhetsrådgivare, några generella slutsatser kring brister är svåra att dra. 

 

MSB anger i en av sina årliga sammanställningar över tillsynen att ”De besökta 

verksamheterna beaktar i huvudsak sina skyldigheter enligt Lagen om transport av 

farligt gods (LFG)…” (MSB, 2015).  
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4.6 TILLSYN UTFÖRD AV POLISEN 

Polisens statistik över tillsyn återfinns i systemet START2, där nedanstående uppgifter 

till stor del inhämtats (utdrag 2021-03-08, redovisat i en årlig sammanställning). 

 

År 2020 utförde Polismyndigheten 5 880 tillsyner av farligt gods-transporter på väg 

(kontroller utmed vägarna) och år 2019 var antalet 5 061. Från år 2003 och framåt har 

totalt antal kontroller (av olika slag) varierat mellan ca 3 700 per år och ca 6 800 per 

år. Polisens mål är att utföra 7 000 tillsyner per år. 

 

För åren 2012–2020 utfördes ca 80 % av kontrollerna utmed vägarna och drygt 16 % på 

terminaler. Tillsyn görs även hos exempelvis verksamheter och med olika tema (tillsyn 

inom specifik fråga eller område), men dessa utgör endast en mycket liten andel av 

utförda tillsyner. Andelen med anmärkningar i form av föreläggande uppgick år 2020 

till cirka 23 %. Antalet brister vid tillsynerna ligger stadigt på 20–25 % enligt Polisen, 

och har legat på samma nivå en längre tid.  

 

Mellan år 2007 och 2012 varierade antalet fordonsenheter som uppvisade brister 

(enligt ADR) mellan 13 och 22 procent för svenskregistrerade fordon. Motsvarande för 

utlandsregistrerade fordon från annat EU-land var 16 till 22 procent och 7 till 22 

procent för övriga utlandsregistrerade fordon. (MSB, 2014)  

 

Oberoende av var fordonen i kontrollerna ovan är registrerade gäller krav på 

säkerhetsrådgivare, då en transport i Sverige utförs enligt ADR. 

 

De fem vanligaste bristerna vid tillsyn under 2020 var: 

• skriftliga instruktioner 

• godsspecifik utrustning (uppsamlingskärl, skyffel, brunnstätning, avsaknad av 

flyktutrustning) 

• skyltning och märkning av fordon/transportenhet 

• brandsläckare (saknas, ej kontrollerad, märkning saknas) 

• bristfällig lastsäkring.  

 

De vanligaste bristerna varierar inte så mycket mellan olika år, dock finns brister i 

godsdeklaration med bland de fem vanligaste för en del tidigare år. 

 

I Polisens statistik över tillsyn ligger bristerna hos det kontrollerade farliga godset 

oförändrat under en längre tid (uppgifter i Polisens system START2). 
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4.7 UPPLEVELSE HOS AKTÖRER 

Samtal har förts med 18 personer som arbetar med farligt gods, de är antingen 

säkerhetsrådgivare eller så är de (eller har varit) operativt ansvariga för farligt gods hos 

en verksamhet och i denna roll arbetat nära en extern säkerhetsrådgivare. De är 

verksamma inom olika branscher. Samtalen har förts för att undersöka hur dessa 

uppfattar nyttan av säkerhetsrådgivarens åtagande och roll. Genomgående är 

uppfattningen att regelverket som verksamheterna ska följa är mycket komplext, och 

utan en specialfunktion hade det varit mycket svårt att tolka och följa regelverket 

ADR-S. 

 

Regelverket uppfattas som omfattande och det sker förändringar som gör att 

verksamheten behöver få insikt i varje uppdatering. Flera verksamheter omfattas också 

av regelverken för transport av farligt gods på ytterligare transportslag, skillnader 

mellan regelverken gör att verksamheterna i flera fall upplever svårigheter. De delar 

som tillhör den ordinarie verksamheten, som kan stödjas med detaljerade rutiner eller 

motsvarande, bedöms av flera som enklare. Vid sändningar som avviker från de 

ordinarie upplevs svårigheter, då anges det att säkerhetsrådgivaren är till stor hjälp för 

att utreda vad som gäller avseende till exempel val av förpackning, vilket bedöms vara 

viktigt för att uppnå säkra sändningar. 

 

Vid samtalen förs också fram att behov av ytterligare undantag från kravet på 

säkerhetsrådgivare behöver ses över, för att kravet ska uppfattas som relevant.  

 

Det uppges vidare att det ofta finns behov av någon som är specialist på regelverket 

och det liknas också vid att ha en revisor. Kunskap finns hos flertal andra inom 

verksamheten, men det uppges vara så att ”man måste veta en hel del för att förstå hur 

mycket man inte kan”. Den rådgivande funktionen uppges vara till stor hjälp. Stickprov 

och kontroller uppges innebära en uppskattad ”bonus till verksamheten”. 

Sammantaget uppges säkerhetsrådgivaren innebära en säkerhetshöjning av nivån på 

farligt gods-arbetet. 

 

Något som ytterligare styrker att säkerhetsrådgivare bedömer sin insats som av nytta 

är tidiga erfarenheter från den forskning om säkerhetsrådgivare som bedrivs vid 

Göteborgs universitet inom ramen för ”Transparent Informationshantering och 

Samverkan för ökad Säkerhet vid transport av farligt gods på väg och järnväg” (TISS). 

Intervjuer har genomförts med säkerhetsrådgivare och Sallander (2021) anger att 

samtliga intervjuade är av åsikten att deras arbete och roll som säkerhetsrådgivare 

bidrar till ökad säkerhet. 

4.8 OSÄKERHET 

När utvecklingen studeras finns det stora osäkerheter gällande vad en upp- eller 

nedgång beror på. Förändringar inom de områden som studerats kan bero på andra 

faktorer, såsom utveckling inom trafiksäkerhet eller en allt mer globaliserad marknad.  

 

Det görs enbart ett begränsat antal tillsyner över säkerhetsrådgivare per år. Vidare når 

Polisen inte upp till det angivna målet avseende antalet genomförda tillsyner, vilket 

också innebär att Sverige inte låter genomföra så många kontroller av transport av 

farligt gods som föreskrivs på EU-rättslig nivå (Sallander, 2017). 
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Statistik för tiden före införandet av säkerhetsrådgivare saknas i ett flertal fall, men 

bedömningen har gjorts att det är rimligt att studera utvecklingen som skett från det 

att kravet infördes, då effekter inte bedöms vara möjliga att upptäcka direkt från 

införandets start. 

 

Förändringar i statistiken kan också bero på förenklingar i regelverket. Brister 

avseende transportkort (information kring agerande vid en olycka) var tidigare en 

betydande del av de brister som hittades vid kontroller, men reglerna kring detta 

förändrades och förenklades. Idag är bristerna avseende skriftliga instruktioner 

(dagens motsvarighet till de dåvarande transportkorten) färre. 

 

Kunskap och resurser hos de som utför tillsynen kan antas variera över tiden, utifrån 

exempelvis hur anslag fördelas. Ju bättre kunskap inom regelverket hos de som utför 

tillsynen, desto fler brister förväntas vara möjliga att identifiera. En större 

specialisering förväntas innebära att mer svårupptäckta brister upptäcks. 
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5 UTVÄRDERING AV INFÖRANDET AV 

SÄKERHETSRÅDGIVARE 

 

Det syns en tydlig nedåtgående trend över tiden avseende antal inrapporterade olyckor 

i olycksrapporteringen till MSB (enligt ADR), men det finns indikationer på att denna 

olycksrapportering ligger i underkant. Det är dock troligt att inrapporteringen legat i 

underkant även tidigare, det vill säga att det även förr skett en underrapportering. Då 

finns det möjligen en nedåtgående trend även avseende de händelser som omfattas av 

rapporteringskravet (om inte ökningen som uppvisas för år 2019 innebar ett 

trendbrott). 

 

För att få bättre underlag kring olyckor och incidenter hade det varit givande om 

ytterligare samkörning eller granskning av händelserapporteringen enligt ADR (från 

verksamheterna) och räddningstjänstens rapportering (i insatsrapporter) utfördes. För 

att göra kravet på verksamheters händelserapportering enligt ADR effektivt tycks det 

behövas någon förändring. Det skulle kunna vara någon förstärkt koppling mellan 

dessa rapporteringssystem.  

 

Andelen transporter med brister i Kustbevakningens kontroller minskade under en 

period, men det finns ingen generell minskning, då en ökning skett de senaste åren. 

Ökningen sammanfaller till stor del med att en specialisering hos personal skett, den 

fördjupade kunskapen bedöms utgöra en av orsakerna bakom ökningen av upptäckta 

brister. 

 

Antalet brister vid Polisens tillsyner ligger stadigt på 20–25 %, och har legat på samma 

nivå en längre tid. 

 

Andelen kontroller med brister, både hos Polisen och hos Kustbevakningen, får anses 

vara höga. Å andra sidan är det svårt att bedöma allvarligheten utifrån ett 

trafiksäkerhetsperspektiv för de brister som upptäcks vid kontroller. Vissa brister kan 

tänkas vara avvikelse gentemot regelverket, men utgöra begränsad reell fara utifrån ett 

trafiksäkerhetsperspektiv. Exempelvis när en märkning i form av en text är någon 

millimeter för liten. 

 

Sammantaget ger utvärderingen att det är svårt att utläsa något entydigt ur statistik 

avseende tillsyn och olyckor.  

 

Uppfattningen hos de som samtalats med är att ADR-S är mycket komplext, och utan 

en specialfunktion hade det varit mycket svårt att tolka och följa regelverket. 

Majoriteten av de som samtalats med uppger att säkerhetsrådgivaren innebär en 

säkerhetshöjning av nivån på farligt gods-arbetet. 

 

Det som kännetecknar farligt gods-regelverket är att det är komplext och mycket 

omfattande. Vidare kan brister ge upphov till potentiellt katastrofala olyckor. Den 

kvalitativa bedömningen är att det är dessa faktorer som motiverar kravet, och som 

innebär att rollen i många fall leder till en ökad trafiksäkerhet.  

 

Kravet infördes eftersom det bedömdes att kompetensen behövde ökas hos aktörerna i 

transportkedjan, vilket tydligt har uppnåtts. Flertalet som samtalats med för fram att 

säkerhetsrådgivaren står för en kunskap som är betydande för verksamhetens 

efterlevnad av regelverket. Det som motsägs av detta är att den procentuella andelen 

med brister i tillsynen inte minskar, utan antingen ökar eller är oförändrad. Det hade 
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varit intressant att studera åren precis före och efter införandet av krav på 

säkerhetsrådgivare i Sverige. 

 

För att göra kravet på säkerhetsrådgivare effektivare borde tillsynsarbetet på flera håll 

bli mer omfattande, även avseende verksamheter som inte har säkerhetsrådgivare 

idag. Det är också tydligt att när de som utför kontrollerna får ökad kunskap så hittas 

också mer svårupptäckta fel, vilket är av nytta. 

 

En ytterligare slutsats är att när ett regelverk är komplext och omfattande så har det 

varit av stor nytta att ha ett krav på en rådgivande funktion för att uppnå snabb 

acceptans hos berörda verksamheter avseende ”hur mycket de faktiskt inte vet”. 
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