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Förord 

Även om det finns regler och föreskrifter som reglerar säkerhets- och arbetsmiljöfrågor 

vid väg- och spårarbeten sker att antal olyckor varje år. Vägsidan respektive järnvägs-

sidan har helt olika karaktär och uppbyggnad och därmed även olikheter när det gäller 

säkerhets- och arbetsmiljöaspekter.     

I denna rapport redovisas resultaten från genomförda intervjuer med upphandlare, 

projektledare och underhållsentreprenörer som på olika sätt har koppling till underhålls-

verksamhet på väg eller järnväg.  

Projektet, som finansierats av Trafikverket och VTI via branschprogrammet BVFF, har 

genomförts på VTI.   

Vi vill rikta ett varmt tack till alla intervjupersoner som tagit sig tid för att bli 

intervjuade och som har delat med sig av sina erfarenheter och synpunkter. Vi vill också 

rikta ett stort tack till alla i projektets referensgrupp som bidragit med värdefull 

kompetens, erfarenhet och information. 

 

Linköping, juni 2014 

 

 

Anita Ihs 

Projektledare 
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Process för kvalitetsgranskning 

Intern peer review har genomförts 14 maj 2014 av Sonja Forward, VTI. Anita Ihs har 

genomfört justeringar av slutligt rapportmanus 28 maj 2014. Projektledarens närmaste 

chef Tomas Svensson (stf GD) har därefter granskat och godkänt publikationen för 

publicering 2 juni 2014. De slutsatser och rekommendationer som uttrycks är 
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Säkerhet vid väg- och spårarbete. En intervjustudie. 

av Anita Ihs, Anne Bolling, Lisa Hansson, Ragnar Hedström och Gunilla Sörensen 

VTI, Statens väg- och transportforskningsinstitut 

581 95 Linköping 

 

 

Sammanfattning 

Det finns regler och föreskrifter som reglerar hur säkerhet och arbetsmiljö ska beaktas 

vid väg- och spårarbeten, men trots detta inträffar årligen ett antal olyckor och mer eller 

mindre allvarliga incidenter.  

Vid Trafikverkets slumpmässiga kontroll av vägarbetsplatser (Trafikverkets statistik 

kontrollverksamhet, 2013) förekommer en ganska stor andel både allvarliga (ca 25 %) 

och mindre allvarliga brister (ca 15 %). Motsvarande siffror på järnvägssidan ser ännu 

sämre ut. Statistiken från Trafikverkets arbetsplatskontroller 2013 visar på 71 procent 

allvarliga avvikelser och 8 procent mindre allvarliga avvikelser.  

För att få en bild av hur säkerhets- och arbetsmiljörelaterade frågor hanteras vid upp-

handling, planering och genomförande av underhållsverksamheten av vägar och 

järnvägar har i denna studie genomförts ett begränsat antal intervjuer med relevanta 

aktörer. 

Intervjuerna genomfördes med upphandlare och projektledare på Trafikverket, entre-

prenörer samt fackliga representanter hos fackförbundet SEKO. På vägsidan 

intervjuades även trafikingenjörer hos Trafikverket. Till projektet var också en 

referensgrupp knuten med representanter från Trafikverket, Transportstyrelsen, 

Arbetsmiljöverket, entreprenörer och SEKO. Med hjälp av intervjuerna kunde följande 

problemområden identifieras: 

Implementering av nya regelverk: 

• Bristande spridning av information om nya regelverk till alla berörda i alla led. 

• Viss otydlighet avseende övergångsregler för kontrakt som tecknats innan de 

nya reglerna trädde i kraft. 

• Otydliga/förändrade roller. Ett exempel på vägsidan är Trafikingenjörens roll 

som upplevs otydlig efter införandet av de nya reglerna för Arbete på väg den 

1/1 2013.  

Kontrollen av arbetsplatser:  

• Otydliga rutiner för egenkontroller, rapportering, åtgärder vid konstaterade 

brister, uppföljning och återkoppling. 

Rapportering av incidenter och olyckor:  

• Olika definitioner av vad som är olycka respektive incident hos olika instanser. 

• Bristfälliga rutiner för rapportering, åtgärder, uppföljning och återkoppling. 

Säkerställande av kompetens hos personalen som utför arbetet, men även i andra led i 

processen från upphandling till genomförande:  

• Trafikverket ställer numera kompetenskrav istället för utbildningskrav, vilket 

gör det mer komplicerat att kontrollera att kraven är uppfyllda. 
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• Kan vara svårt att säkerställa kompetensen hos inhyrd personal och då främst 

vid arbetstoppar.   

Sammanfattningsvis så tycks problemen bero på brister i informationsspridningen till 

berörda i alla led, bristfälliga eller bristande kunskap om rutiner, samt brister i upp-

följning och återkoppling av åtgärder för att säkerställa att processer fungerar bättre, att 

fel inte upprepas och att samma typ av incidenter (vilka skulle kunnat leda till olycka) 

inte händer igen. Det är därför framförallt i dessa avseenden som åtgärder måste ske för 

att åstadkomma förbättringar vad gäller arbetsmiljö och säkerhet i samband med väg- 

och spårarbeten. 

Ytterligare en iakttagelse är att det genom åren har genomförts ett flertal studier av olika 

tekniska lösningar och andra åtgärder för att förbättra säkerheten för dem som arbetar 

med väg- och spårunderhåll. Flera av dessa lösningar/åtgärder har visat på lovande 

resultat. Trots det tycks få av dem ha kommit till praktisk användning. Det vore önsk-

värt att undersöka orsakerna till detta för att i framtiden kunna påskynda implemen-

teringen av nya tekniker och metoder. En avsikt med det nya regelverket för arbete på 

väg som infördes 1/1 2013 är att ge utrymme för innovationer och nya/bättre lösningar. 

Eftersom detta regelverk inte hunnit implementeras fullt ut går det dock inte i nuläget att 

dra några slutsatser kring effekterna.  
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Safety at road and railway works. An interview study. 

by Anita Ihs, Anne Bolling, Lisa Hansson, Ragnar Hedström and Gunilla Sörensen 

The Swedish National Road and Transport Research Institute (VTI) 

SE-581 95 Linköping 

 

 

Summary 

There are rules and regulations that govern how working environment and safety are 

considered for road and railway works, but despite this a number of accidents and more 

or less serious incidents happens every year. 

At the random inspection of road works carried out by the Swedish Transport 

Administration, STA (Trafikverkets statistik kontrollverksamhet, 2013), there is a fairly 

large proportion of both serious (about 25%) and less serious remarks (about 15%). The 

corresponding numbers on the railway side looks even worse. The statistics from the 

STA inspections in 2013 shows 71 per cent severe discrepancies and 8 per cent minor 

discrepancies. 

To get an idea of how safety and working environment related issues are handled in the 

procurement, planning and implementation of maintenance activities of roads and 

railways, a limited number of interviews with relevant actors have been performed. 

Purchasers and project managers at the Swedish Transport Administration, as well as 

entrepreneurs and a union representative at the union SEKO, were interviewed for both 

the road and the railway side. For the road side, traffic engineers at STA were also 

interviewed. A reference group compromising representatives from the Swedish 

Transport Administration, Transport Agency, the Swedish Work Environment 

Authority, contractors and SECO was consulted during the project. 

Based on the results from the interviews the following problem areas could be 

identified: 

Implementation of new regulations: 

 Dissemination of information about new regulations to all parties at all levels. 

 Some ambiguity in the transition rules that apply to contracts signed before the 

new regulations came into force. 

 Unclear/altered roles. An example from the roadside is the role of the traffic 

engineer which are unclear after the introduction of the new regulations for road 

works on 1st January 2013. 

The control of works: 

 Unclear procedures for self-monitoring, reporting, action on identified 

deficiencies, follow up and feedback. 

Reporting of incidents and accidents: 

 Different definitions of what is an accident and an incident, respectively, at 

different instances (STA, police, entrepreneurs, etc.). 

 Inadequate procedures for reporting, actions taken, follow up and feedback. 

Ensuring the competence of the workers, but also in other levels/stages in the process: 
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 The STA nowadays sets skill requirements instead of requirements on specific 

education/courses, making it more complicated to ensure that the requirements 

are met. 

 It can be difficult to ensure the competence of temporary staff, mainly at work 

peaks. 

In summary, the problems seem to be related to shortcomings in the dissemination of 

information to parties involved in all stages, inadequate or lack of knowledge about 

procedures, and deficiencies in monitoring and feedback of measures to ensure that 

processes work better, errors are not repeated, and the same type of incidents (that might 

lead to accidents) does not happen again. Therefore, it is especially in these respects that 

actions must be taken to achieve improvements in working environment and safety in 

connection with road and rail works. 

Another observation is that over the years several studies of techniques and other 

measures to improve safety for those working with road and railway maintenance have 

been conducted. Many of these solutions/measures have shown promising results. 

However, it seems that few of them have been implemented in practice. It would be 

desirable to explore the reasons for this to be able to accelerate the implementation of 

new technologies and methods in the future. One of the intentions with the new 

regulations for road works, introduced 1st January 2013, is providing scope for 

innovations and new/better solutions. As the regulations have not yet been fully 

implemented, it is not possible to draw any conclusions about the effects of these yet. 
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1 Inledning 

1.1 Bakgrund 

Det finns regler och föreskrifter som reglerar hur säkerhet och arbetsmiljö ska beaktas 

vid väg- och spårarbeten men det finns också brister vad gäller efterlevnaden av dessa 

regler. Trafikverket, Transportstyrelsen, Arbetsmiljöverket, entreprenörer och tåg-

operatörer är aktörer som berörs av detta område. Inom och även mellan respektive 

organisation finns olikheter vad gäller arbetssätt, attityd och kultur som påverkar 

säkerhets- och arbetsmiljöarbetet vid planering och genomförande av väg- och 

spårunderhåll.  

I fackförbundet SEKO:s intervjustudie ”Medlemmar inom väg och ban om sin 

arbetsmiljö” (SEKO, 2009) ansåg många av de intervjuade vägarbetarna att 

trafikanterna inte tar tillräcklig hänsyn, att det är viktigt att komma tillrätta med trafiken 

runt vägarbeten samt att hastigheterna är ett stort problem. Nästan varannan oroar sig, 

när de befinner sig på vägen, på grund av bristande säkerhet. Varannan bedömer 

ledningens intresse för arbetsmiljöfrågor som stort och sju av tio instämmer i att 

ledningen uppmärksammar åsikter om risker/skyddsåtgärder. 

Enligt en studie genomförd av Trafikverket inträffade 1 723 trafikolyckor vid olika 

typer av vägarbeten i Sverige under perioden 2003–2009 (Liljegren, 2011). Av dessa 

var 26 dödsolyckor, 329 olyckor med svårt skadade, 1 331 olyckor med lindrigt skadade 

och resten utan klassning. 590 av olyckorna var upphinnandeolyckor och av dessa var 8 

dödsolyckor och 52 olyckor med svårt skadade. Många av olyckorna sker för att förarna 

inte har uppmärksammat vägarbetet i tid och en annan stor bidragande orsak är höga 

hastigheter hos passerande fordon. Det totala antalet olyckor vid vägarbeten beräknas ha 

kostat samhället drygt 400 miljoner kronor under åren 2003–2009  

Det framgår också av rapporten att det inte gick att få fram i vilken omfattning som 

vägarbetare är med i olyckorna och hur de skadas, förutom i utredningar av döds-

olyckor. Tre av de totalt 31 dödade i de 26 dödsolyckorna var vägarbetare. 

Vid Trafikverkets slumpmässiga kontroll av vägarbetsplatser (Trafikverkets statistik 

kontrollverksamhet, 2012) förekommer en ganska stor andel både allvarliga (ca 25 %) 

och mindre allvarliga brister (ca 15 %). Detta kan tolkas som att det fortfarande finns 

problem med säkerhetsrutiner vid vägarbetsplatser. 

Inom järnvägssektorn inträffar många olyckor och tillbud, varav en del med dödlig 

utgång. Under perioden november 2008 – oktober 2011 har, enligt Transportstyrelsens 

statistik, 19 olyckor och 78 tillbud anmälts i samband med arbete på järnväg 

(Transportstyrelsen, 2012). I möten med branschen har flera bakomliggande orsaker till 

trafikolyckor på järnväg i samband med arbeten framförts, bland annat att genomförd 

arbetsplanering ofta måste ändras under tiden som arbetet pågår på grund av ändrade 

trafikförutsättningar.  

Trafikverkets bedömning är att de brister och tillbud som främst orsakat olyckorna och 

tillbuden inte beror på regelverket som sådant utan det är istället efterlevnaden av dessa 

bestämmelser som brister. Bedömningen är vidare att bristerna i efterlevnaden i första 

hand består i att arbeten utförs utan rätt skyddsform samt att skydds- och säkerhets-

planeringen inte utförs korrekt.  

Under 2011 tog Trafikverket i samråd med branschen fram ett antal åtgärder för att 

förbättra säkerheten. Transportstyrelsen gav Trafikverket föreläggande om att omedel-

bart eller i närtid genomföra dessa åtgärder. Vidare ville Transportstyrelsen se en 
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förändring i attityd och tillämpning av regler och rutiner som har en praktisk effekt på 

antalet olyckor och tillbud.  

Under 2011 infördes också ett antal förändringar i reglerna för arbete i spårområde. Som 

exempel kan nämnas BVF 923 (Regler för arbetsmiljö och säkerhet vid aktiviteter i 

spårområde) och BVF 929 (Tunga spårgående arbetsredskap). 

Hårdare konkurrens inom underhållsverksamheten, mindre pengar till underhåll, samt 

kortare tider för väg- och spårunderhåll har medfört pressade priser och kortare tid för 

planering och genomförande av underhållsåtgärder. Detta faktum leder till ökad risk för 

åsidosättande av åtgärder som påverkar säkerhet och arbetsmiljö. Ökad stress för 

underhållspersonalen medför ökad risk för olyckor, försämrad arbetsmiljö och sämre 

kvalitet på utfört arbete.  

Hur säkerhet och arbetsmiljö hanteras i den praktiska verksamheten vid väg- och spår-

arbeten är också kopplat till hur dessa frågor värderas vid upphandling av underhålls-

entreprenader. Entreprenörernas incitament för att beakta säkerhet och arbetsmiljö är 

beroende av på vilket sätt detta värderas i samband med upphandling av underhålls-

tjänsten. Transportstyrelsen har inte rätt att meddela föreskrifter om kompetenskrav 

eller krav på utbildning vid arbete på väg. Däremot kräver Trafikverket, i avtal, att de 

som utför arbete åt Trafikverket eller åt Trafikverkets uppdragstagare uppfyller vissa 

kompetenskrav. Transportstyrelsen får meddela föreskrifter om säkerhet vad gäller 

kunskapskrav för anställda med arbetsuppgifter av betydelse för trafiksäkerheten på 

järnväg.  

Generellt gäller att lagar och föreskrifter inte alltid harmoniserar då de ställs mot 

varandra. I dessa fall måste den som tillämpar reglerna göra en prioritering och välja att 

följa det som anses vara bäst utifrån den givna situationen och den kompetens/kunskap 

de har (Baldwin & Cave, 1999). Utfallet kan leda till att några regler följs medan andra 

får en kreativ tillämpning eller inte följs alls (Raustia, 2000). När det gäller regler för 

säkerhet och arbetsmiljö är det sannolikt att liknande mönster återfinns även här, dvs. 

om den direkta orsaken till inträffade olyckor och tillbud inte anses bero på regelverket 

som sådant, kan det finnas en indirekt orsak på grund av mängden regler och krav som 

ska samverka och där det sannolikt också finns ett visst tolkningsutrymme. För att förstå 

hur säkerhet och arbetsmiljö vid väg och spårarbeten kan förbättras är det viktigt att dels 

titta på de formella riktlinjerna (lagar, föreskrifter etc.) som finns, men också hur dessa 

tillämpas och upplevs av de som arbetar med väg- och spårarbeten. Ju fler parter som är 

involverade i ett projekt desto större risk är det att tolkningar av reglerna skiljer sig åt 

(Jordan & Levi-Faur, 2004). 

1.2 Syfte 

Syftet med projektet är att beskriva och analysera underhåll av vägar och spår ur ett 

säkerhets- och arbetsmiljöperspektiv.  

Projektet har avgränsats till att enbart beröra säkerhets- och arbetsmiljöfrågor för 

personalen vid väg- och spårarbeten i samband med drift och underhåll av respektive 

infrastruktur. 

Projektet förväntas resultera i en översyn av hur säkerhets- och arbetsmiljörelaterade 

frågor hanteras vid upphandling, planering och genomförande av underhållsverksam-

heten av vägar och järnvägar. Projektet ska även beskriva ansvars- och rollfördelningen 

mellan de aktörer som berörs av säkerhet och arbetsmiljö vid väg- och spårarbeten. 

Kartläggning utgör ett viktigt underlag för att identifiera problemområden och ta fram 
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förslag på förbättringsåtgärder för både väg- och spårarbeten. Resultatet ska även kunna 

visa vilka eventuella synergieffekter som finns mellan väg och järnväg, dvs. vad kan 

väg- respektive järnvägssidan lära av varandra. 

1.3 Metod 

Följande aktiviteter har genomförts inom projektet för att få fram underlag för analyser 

och slutliga rekommendationer till åtgärder och förbättringar. 

1. Litteraturgenomgång (begränsad) 

2. Genomgång av regelverk och kontraktsmallar 

3. Referensgruppsmöte 1 

4. Intervjuer med ett urval av relevanta aktörer 

5. Sammanställning, analys och slutsatser av intervjuerna 

6. Referensgruppsmöte 2 

7. Komplettering av information 

8. Rapport 

Till projektet har knutits en referensgrupp bestående av representanter från Trafikverket, 

Transportstyrelsen, Arbetsmiljöverket, entreprenörer och SEKO. 

Inledningsvis genomfördes ett planeringsmöte med referensgruppen då projektets upp-

lägg och genomförande diskuterades. Inför detta planeringsmöte gjordes en över-

gripande sammanställning av relevant litteratur, regler och föreskrifter med fokus på 

säkerhet och arbetsmiljö vid väg- och spårarbeten. Resultatet av sammanställningen 

utgjorde underlag för att, tillsammans med referensgruppen, definiera viktiga problem-

områden och ta fram intervjuunderlag för intervjuer med olika relevanta aktörer. 

Intervjuer genomfördes med ett begränsat urval av personer med ansvar för, alternativt 

expertkunskap om, säkerhet och arbetsmiljö vid väg- respektive spårarbete. Lämpliga 

personer att intervjua föreslogs av projektets referensgrupp [RG]. 

På vägsidan intervjuades en upphandlare [UH], två projektledare (vid samma tillfälle) 

[PL] och tre trafikingenjörer (två vid samma tillfälle) [TI] på Trafikverket, en entre-

prenör (två personer med olika befattningar/ansvar vid samma tillfälle) [E] samt en 

facklig representant hos SEKO [F]. På järnvägssidan intervjuades en projektledare [PL] 

och en upphandlare [UH] hos Trafikverket, en entreprenör [E] samt en facklig 

representant hos SEKO [F].  

Vid intervjuerna berördes frågeställningar om hur regelverket hanteras och efterlevs i 

den praktiska verksamheten. Var i planerings- och genomförandeprocessen aktualiseras 

frågor rörande säkerhet och arbetsmiljö och hur sker uppföljning och kontroll? Hur 

beaktas detta område i samband med upphandling och avtal/kontrakt? Vilka möjligheter 

till förbättringar ser man?  

Intervjuerna genomfördes i normalfallet på respondenternas arbetsplatser/kontor av två 

personer. Vid intervjuerna användes intervjuguider med ett antal översiktliga 

frågeställningar som underlag (se bilagor 1–3). Intervjuerna spelades in, med ett 

undantag där respondenten inte accepterade detta, och transkriberades sedan av extern 

konsult.  

Materialet från intervjuerna sammanställdes som ett underlag för att identifiera och 

beskriva problemområdet utifrån olika aktörers perspektiv samt ta fram åtgärdsförslag.  

Som ett komplement till intervjuerna genomfördes också en analys av avtal/kontrakt 

som specificerar inblandade parters ansvar och roller. Avsikten var att studera hur olika 
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krav på arbetsmiljö, ansvarsfördelning etc. mellan parterna är specificerade i kontrakten. 

Ju fler aktörer som är inblandade ju viktigare blir kontrakten mellan parterna då det är 

här man kan förtydliga krav, ansvar, m.m. 

Resultaten redovisades och diskuterades med referensgruppen både för väg och järnväg 

separat men också utifrån perspektivet vad väg- respektive järnvägssidan kan lära av 

varandra.   

Utifrån de frågor som uppkom/kvarstod efter andra referensgruppsmötet gjordes 

kompletteringar genom ytterligare litteraturstudier och telefonkontakt med tidigare 

intervjuade och i något fall också nya personer. 

1.4 Rapportens disposition 

Efter detta inledande kapitel redovisas i kapitel 2 utvalda resultat från en mycket 

begränsad litteraturgenomgång av relevanta undersökningar från de senaste fem åren. 

I kap 3 och 4 redovisas resultaten från genomförda intervjuer på väg- respektive 

järnvägssidan. Här redovisas även en del kommentarer från ett möte med projektets 

referensgrupp där resultat från intervjuerna redovisades. Båda kapitlen inleds med en 

kortfattad beskrivning av regelverken. 

Redovisningen i båda kapitlen är sedan uppdelad på följande faser: upphandling, 

genomförande och återkoppling. Faserna bygger på ett processperspektiv och förut-

sättningarna för en god process är att det också sker en återkoppling av erhållna 

erfarenheter till nästa kontraktsgenomgång och till nästa upphandlingsfas. 

I kapitel 5 görs en jämförelse mellan väg- och järnvägssidan.   

Diskussion och slutsatser kring resultaten samt förslag till förbättringar presenteras i kap 

6, och i kap 7 ges slutligen förslag till fortsatta studier. 

 

 

Figur 1 Faserna i det processperspektiv som ligger till grund för redovisningen av 

intervjuresultaten och analyserna. 

Upphandling

GenomförandeÅterkoppling
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2 Referat från nyare studier 

2.1 Väg- och spårarbetarens arbetsmiljö och säkerhet 

Under år 2011 genomförde SEKO Novus opinion en undersökning bland vägarbetare 

(SEKO, 2011). I denna undersökning ställdes ett antal frågor till 1 000 av förbundets 

medlemmar inom vägbranschen. Några resultat från undersökningen är att: 

 Sju av tio vägarbetare, 72 procent, oroar sig för att arbeta på vägen på grund av 

bristande säkerhet. Motsvarande andel 2009 var 47 procent. 

 Nio av tio, 88 procent, tycker att trafikanterna tar liten eller ingen hänsyn till 

dem som arbetar på vägen. Motsvarande andel 2009 var 82 procent. 

 Närmare fyra av tio, 37 procent, uppger att det under det senaste året har uppstått 

någon incident vid den egna arbetsplatsen som är relaterad till trafiken. 

Motsvarande andel 2009 var 26 procent. 

 Bland arbetsmiljöfrågor som bör prioriteras ligger hastigheten förbi och trafiken 

runt vägarbeten i topp. Närmare nio av tio, 88 procent, tycker att dessa frågor är 

viktigast. Motsvarande andel 2009 var 67 procent. 

Man kan konstatera att en stor andel av vägarbetarna upplever en oro för sin säkerhet 

och att man upplever att trafikanterna brister i hänsyn och håller för hög hastighet. 

Samma undersökning har även genomförts två år tidigare. En jämförelse mellan svaren i 

de två undersökningarna visar att andelen har ökat. Detta gäller även andelen väg-

arbetare som uppger att det uppstått någon incident på arbetsplatsen relaterad till 

trafiken. 

Under maj–juni 2012 genomförde Novus opinion, på uppdrag av SEKO, en webb-

undersökning angående den upplevda säkerheten vid underhållsarbete på järnväg 

(SEKO, 2012). 359 medlemmar från 5 företag inom teknikområdet BEST (Ban-, El-, 

Signal- och Teleteknik) svarande på undersökningen. 

Nedan redovisas hur medlemmarna svarat på några av frågorna: 

 Skyddsformen är förplanerad i arbetsplanering: 12 % Alltid, 35 % Oftast, 21 % 

Ibland, 18 % Sällan, 8 % Aldrig, 5 % Vet ej. 

 En person är avdelad att enbart sköta säkerhetsarbetet: 19 % Alltid, 19 % Oftast, 

14 % Ibland, 15 % Sällan, 25 % Aldrig, 8 % Vet ej. 

 Varit med om en olycka på arbetet det senaste året: 86 % Ingen olycka, 10 % 1 

olycka, 3 % 2–5 olyckor.  

 Anmäler inträffade olyckor till arbetsgivare: 64 % Alltid, 9 % Oftast, 4 % 

Ibland, 5 % Sällan, 7 % Aldrig, 10 % Vet ej. 

 Anmäler inträffade tillbud till arbetsgivaren: 38 % Alltid, 20 % Oftast, 9 % 

Ibland, 19 % Sällan, 14 % Aldrig. 

 Trygg i arbetet i spårmiljö: 81 % Ja, 10 % Nej, 8 % Vet ej. 

Man kan konstatera att drygt 80 procent känner sig trygga i arbetet i spårmiljö, men 

också att en så stor andel som 13 procent har varit med om minst en olycka på 

arbetsplatsen det senaste året. Olyckor rapporteras i ganska hög grad till arbetsgivaren 

medan tillbud, inte oväntat, rapporteras i betydligt lägre utsträckning. 

2.2 Olyckor och incidenter. Analys, återkoppling och lärande. 

En undersökning av incidenter vid vägarbeten genomfördes av Wiklund (2008). Syftet 

med undersökningen var att ställa samman statistik över incidenter vid vägarbeten. 
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Statistiken skulle ge en beskrivning över var, när och hur incidenter sker. Den skulle 

också utgöra underlag för att ta fram en beskrivning av hur en mer reguljär insamling av 

data över trafikolyckor och incidenter vidvägarbeten kan genomföras. 

Undersökningen baserades på de rapporter som dåvarande Vägverket Produktion 

samlade in och sammanställde om incidenter och olyckor som skett i samband med 

deras arbete på väg (totalt ca 150 incidenter eller olyckor under perioden 2004–2007). 

Rekommendationerna var i korthet att det behövs ett formulär som ger klassificerade 

uppgifter, vilka kan vara en grund för statistiska sammanställningar. Det ansågs också 

vara viktigt att formulera en så tydlig definition som möjligt av de incidenter, utöver 

olyckor, vid arbete på väg som bör ingå i en reguljär rapportering. En utgångspunkt kan 

vara Arbetsmiljöverkets definition av tillbud: ”Med tillbud menas en oönskad händelse 

som kunnat leda till ohälsa eller olycksfall.” 

Följande lista över viktiga delar i en reguljär incidentrapportering föreslogs i rapporten: 

 Tid och plats 

o Datum och klockslag 

o Platsbestämning som kan kopplas till nationella vägdatabanken, NVDB 

 Vägarbetet 

o Varaktigheten: fast, intermittent eller rörligt 

o Fasen: etablering, pågående, avveckling eller ej relevant (t.ex. vid 

snöplogning) 

o Vägåtgärd: klassificerad beskrivning av vilken åtgärd på vägen som 

genomförs 

 Trafikanordningsplan 

o Finns den? Ska den finnas? 

o Efterlevs den? Hur fungerar den? 

o Hur ser den ut? Eventuell koppling till Vägverkets exempelsamling över 

TA-planer 

 Omständigheter kring incidenter 

o Inblandade trafikantkategorier, fordonstyper 

o Klassificerad beskrivning av förloppet, inträffade konflikter 

 Övriga tillstånd 

o Rådande väglag 

o Väderförhållanden 

I en rapport från 2010 redovisas resultat från FUD-projektet Medeltid Till Tillbud, 

MTTT, som syftade till att effektivisera Trafikverkets arbetsmiljöarbete genom en 

förbättrad hantering och statistisk bearbetning av data från tillbud och olyckor vid 

vägprojekt (Lande & Sjöström, 2010). Syftet med rapporten var också att informera om 

en ny teknik för statistisk bearbetning av så kallade händelsedata och möjligheter till 

förbättringsarbete genom tidiga åtgärder styrda av prognostisering som baserades på 

händelsedata från vägprojekt. Slutsatserna från projektet är: 

 Det är möjligt att göra tidiga prognoser för vad som kan inträffa under byggtiden 

av vägprojekten. 

 Riktade anvisningar kan definieras för behövliga arbetsmiljöinsatser. 

 Det går att värdera och mäta vägprojektens arbetsmiljöförmåga. 

 Det finns en metod som kan användas for att dokumentera och mäta 

vägprojektens arbetsmiljö. 
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 Det går att få en kvittens på att förbättringsinsatser och åtgärder ger önskat 

resultat. 

 Det går att få en input till vad som kan ändras och förbättras i utformning av 

regler föreskrifter, lagar och regler och förordningar. 

 En ny och användbar intern kompetens finns att tillgå. 

 Mätning, verifiering och validering av förbättringstakten är möjlig. 

 Det går att identifiera/prioritera relevanta förbättringsområden. 

 Det finns påvisade, existerande och potentiella orsakssamband. 

 Det går att tydlig identifiera de aktiviteter som behöver förbättras. 

 Grunden till en säkrare identifiering av rotorsaken till oönskade händelser finns i 

överenskommen och etablerad terminologi. 

Linköpings universitet har studerat hur utredare vid Strukton och InfraNord har 

analyserat olyckor och tillbud under perioden 2003–2012 (Sanne, 2013). Syftet med 

studien var att ge ökade kunskaper om organisatoriskt lärande och säkerhetsstyrning för 

arbete i spårmiljö. Några av rekommendationerna från studien är: 

 Trafikverket bör radikalt underlätta riskanalys och säkerhetsplanering genom 

olika tekniska lösningar. Det är idag alldeles för omständligt och används därför 

för lite vid enklare arbeten. Förslaget är att ta fram färdiga riskanalyser och 

skyddsplaner för samtliga platser där arbete i säkerhetszonen kan behöva göras, 

med förslag till begränsningspunkter, uppgift om siktsträckor och checklistor. 

Dessa granskas och aktiveras av tågklarerare och tillsyningsmän. 

 Certifierat upphandlingsförfarande: samtliga arbetsgrupper i både Trafikverket 

och hos anbudsgivaren måste ha en viss säkerhetskompetens och samtliga 

upphandlingar godkännas av företagens säkerhetsavdelningar. 

 Prioritera underhållsarbete högre i relation till trafiken för att skapa bättre 

förutsättningar för säker arbetsmiljö. 

Trafikverket har genomfört en utvidgad studie (tidigare studie refererad i kap 1) med 

syfte att sammanställa och analysera statistiken för trafikolyckor vid vägarbeten 2003–

2011 (Liljegren, 2013). Speciellt fokus ligger på olyckor där vägarbetare skadats eller 

omkommit och trafikolyckor där tunga skydd blivit påkörda.  

Rapporten bygger på vägtrafikolyckor som rapporterats in av polisen och av akut-

sjukvården i olycksdatabasen STRADA. Under åren 2003–2011 inträffade minst 2 435 

olyckor med personskador i anslutning till olika typer av gatu- och vägarbeten.  

Av de 2 435 olyckorna var 39 dödsolyckor, 412 olyckor med svårt skadade och resten 

var olyckor med lindrigt skadade. Den vanligaste olyckstypen var upphinnandeolyckor 

(främst kökrockar) och olyckor med oskyddade trafikanter (gående, cyklister, 

mopedister och motorcyklister). Upphinnandeolyckor skedde oftast på det statliga 

vägnätet och olyckor med oskyddade trafikanter på kommunala vägar och gator.  

Fyra av de omkomna trafikanterna var vägarbetare. Omkring 5 procent av det totala 

antalet skadade i olyckorna var vägarbetare. Den vanligaste typen av vägarbeten då 

vägarbetare skadades var arbete med vinterväghållning.  

I 94 olyckor, varav 4 dödsolyckor, hade tunga skydd, t.ex. TMA eller barriärer, körts på. 

Att det finns så få trafikolyckor med tunga skydd kan bero på att olyckorna är svåra att 

hitta i det statistiska materialet men kan också bero på att de tunga skydden faktiskt 

förhindrar att trafikanterna skadas vid olyckor. I tre fall har TMA-förare skadats men 
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det finns ingen olycka där en vägarbetare skadats efter att en betongbarriär eller däcks-

buffert körts på. Det skulle kunna betyda att tunga skydd lyckas att hålla trafiken borta 

från vägarbetarna.  

Enligt rapporten framgår det inte i olycksstatistiken i STRADA om är det är något fel i 

vägarbetet, på skyltsättning, montering av barriärer etc., som orsakat en olycka. 

Trafikverket har även gjort en senare studie av trafikolyckor vid vägarbeten för perioden 

2003–2012, med fokus på olyckor som inträffat på kommunala vägar och gator 

(Liljegren & Szafran-Kozdrój, 2014).  

Det konstateras i rapporten att den stora skillnaden mellan olyckor på statligt och 

kommunalt vägnät är skillnader i olyckstyp. Den vanligaste olyckstypen vid vägarbeten 

i Sverige, 34 procent av alla olyckor, var en olycka med en oskyddad trafikant (gående, 

cyklist, mopedist och motorcyklist). En majoritet av dessa, 77 procent, inträffade på det 

kommunala vägnätet. Näst vanligaste olyckstypen var upphinnandeolyckor som 

utgjorde 32 procent av alla olyckor. Mer än 80 procent skedde på statliga vägar. 

2.3 Kompetens och utbildning 

En studie genomfördes av Transportstyrelsen med syfte att kartlägga om behov finns för 

att vidta åtgärder angående kunskapskrav avseende säkerhet vid drift, underhåll samt 

nybyggnad av väg och järnväg (Kindberg, 2012). 

I rapporten konstaterar man att Vägverket och Banverket tidigare förfogade över stora 

egna resurser för projektering och produktion av drift, underhåll och anläggning av väg 

och järnväg. De två myndigheterna tog ansvar för tillhandahållande av väg- och 

järnvägsspecifik utbildning för personal i branschen, särskilt på säkerhetsområdet. 

Vidare konstaterades att det nu pågår en omstrukturering på både väg- och järnvägs-

området där ett flertal aktörer i nya roller etablerats och utvecklats, framförallt ska 

Trafikverket främst vara strategisk planerare, beställare och byggherre, som anlitar 

utförare, exempelvis Svevia och Infranord (entreprenörer) samt Vectura (konsult). 

Projektet föreslår att Transportstyrelsen genomför följande åtgärder: 

• Inom ramen för befintliga mandat uppmärksammar och påtalar 

trafiksäkerhetsproblem vid arbete på väg. 

• I samband med omarbetningen av Järnvägsinspektionens föreskrifter (BV-FS 

2000:3) om utbildning för personal med arbetsuppgifter av betydelse för 

säkerheten fattar ett principbeslut om att Transportstyrelsen i framtiden ska 

godkänna utbildningsplaner och tillhandahålla vägledningar för utformning av 

utbildningsplaner. 

• Undersöker om villkoren i förordning (EU) nr 1158/2010 om en gemensam 

säkerhetsmetod för bedömning av överensstämmelse med krav för att erhålla 

säkerhetsintyg för järnväg och förordning (EU) nr 1169/2010 om en gemensam 

säkerhetsmetod för bedömning av överensstämmelse med krav för att erhålla 

säkerhetstillstånd för järnväg tillämpas fullt ut. 

• Tar kontakt med Arbetsmiljöverket och Elsäkerhetsverket om lämplig utökad 

samverkan angående krav vid arbete på väg och järnväg. Ökad samverkan kan 

leda till samsyn kring kompetensfrågor och en gemensam kravbild mot 

branschen. 

• Medverkar inom ramen för Transportstyrelsens uppdrag och roll, i Trafikverkets 

strategiska dialog i branschen där ambitionen är att skapa och förankra en 
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samordnad strategi för kompetenssäkring i drift, underhåll och anläggning av 

väg och järnväg. 

• Upprättar en handlingsplan som konkretiserar Transportstyrelsens fortsatta 

arbete i fråga om innehåll, tid och resurser. 
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3 Säkerhet vid vägarbete 

3.1 Nytt regelverk för arbete på väg 

Informationen i detta delkapitel har hämtats från texter på Trafikverkets hemsida 

(www.trafikverket.se) och publikationer som laddats ned från denna. 

Trafikverket har nyligen tagit fram nya regler för säkerhet vid vägarbeten. Dessa 

började gälla från 2013-01-01.  

Avsikten är att de nya reglerna ska vara bättre anpassade för upphandlingar än tidigare 

regler. Alla krav på trafik- och skyddsanordningar ska kunna prissättas och ingå i 

anbud. 

Avsikten med de nya reglerna är vidare att de ska leda till bättre konkurrensneutralitet 

och förhoppningsvis säkrare vägarbetsplatser genom att ge bättre förutsättningar för att 

göra rätt från början. De ska också minska motivet att spara på säkerhetsåtgärder 

eftersom dessa ersätts enligt kontrakt. 

Enligt Trafikverkets riktlinjer ska upphandlingskraven inte vara för detaljerade, det 

måste finnas utrymme för innovationer och egna lösningar. Grundläggande säkerhets-

krav måste dock alltid följas. 

Det finns olika lagar och förordningar som styr vägarbeten, både vad gäller säkerhet och 

krav på snabbt genomförande. Om kraven på säkert och snabbt genomförande inte kan 

kombineras, ska säkerheten alltid komma i första hand. Det gäller säkerheten för både 

personal på vägarbetsplatsen och trafikanterna på vägen.  

Det nya regelverket består av tre dokument:  

1. Intern riktlinje 

Riktlinjen anger hur och när de tekniska kraven ska användas, liksom hur man 

internt inom Trafikverket ska arbeta för att det som ska ingå i kontrakt verkligen 

kommer med i upphandlingen. Riktlinjen kommer att ersättas av övergripande 

krav. 

 

2. Tekniska krav (TRVK Apv) 

De tekniska kraven gäller för de leverantörer (utförare/entreprenörer) som 

upphandlas. Kraven ska kodsättas enligt AMA (Allmän material- och 

arbetsbeskrivning)-systemet (ett branschgemensamt upphandlingssystem) och 

resultera i att bara de koder (arbetsmoment) som är aktuella i respektive objekt 

ska omfattas av kontrakt. Bara det som gäller ska finnas med. 

 

3. Tekniska Råd (TRVR Apv) 

Råden innehåller fakta, tekniska råd och information. Här beskrivs bland annat 

vilka formella krav som finns, benämningar som används och mycket förklaras 

och utvecklas. Råden blir ett komplement för både beställare och utförare. 

Trafikverkets tre dokument: Riktlinje Arbete på väg (Apv), TRVK Apv och TRVR Apv 

anger alltså hur arbetsmiljö- och trafikantsäkerhetskrav ska ställas i de förfrågnings-

underlag som leverantörer ska prissätta. Detta innebär ett nytt arbetssätt för hur Apv ska 

hanteras av Trafikverket internt, konsulter och entreprenörer i förfrågningsunderlag och 

kontrakt. För att kunna ta fram och ställa relevanta Apv krav på det sätt som krävs enligt 

kontraktsformerna har Trafikverket utformat en handledning som beskriver detta 

http://www.trafikverket.se/
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(TDOK 2013:210). Handledningen vänder sig till Trafikverkets samtliga verksamhets-

områden som upphandlar eller bidrar med sin kompetens vid väg- och servicearbeten 

samt konsulter som Trafikverket har upphandlat för att ta fram förfrågningshandlingar 

på Trafikverkets uppdrag. 

Av handledningen framgår att utsedda projektledare ansvarar för att förfrågnings-

underlag tas fram, och i deras roll som byggherre finns en rutinbeskrivning om att de i 

ett tidigt skede ska kontakta trafikingenjör för samarbete. Av handledningen framgår 

också att TRVK Apv inte gäller i sin helhet utan beställaren måste genom hänvisningar 

till avsnitt i TRVK Apv, samt genom angivande av övriga objektspecifika krav, ange 

vad som gäller just för den enskilda entreprenaden. Detta ställer krav på att beställaren 

tänker igenom vad som ska gälla för det enskilda uppdraget så att det går att genomföra 

med beaktande av arbetsmiljö- och trafiksäkerhetskrav. Vidare framgår att krav ställs i 

administrativa och tekniska dokument medan utformning ska framgå av ritningar eller 

skisser. 

Trafikverket har också tagit fram ett elektroniskt system för upphandlingar och alla 

upphandlingar genomförs via detta system. I Trafikverkets upphandlingar används så 

kallade STUK-mallar för förfrågningsunderlag som ansluter till AMA (Allmän 

material- och arbetsbeskrivning), med den skillnaden att man har ett separat kontrakt. 

Kontraktet kommer till stora delar att inarbetas i AF (Administrativa föreskrifter) under 

hösten 2013 då Trafikverket ansluter fullt ut till AMA. 

Modellen utgår från AMA AF med tillhörande RA AF men består av tre dokument: 

1. Upphandlingsföreskrifter (UF) där bestämmelser/villkor för upphandlingen 

framgår. 

2. Entreprenadkontrakt (EK) som är grunden för det blivande kontraktet, benämnt 

Kontraktsvillkor i förfrågningsunderlaget. Där anges gällande villkor för bland 

annat ersättningar. 

3. Administrativa föreskrifter (AF) som innehåller övriga administrativa 

föreskrifter. 

På Trafikverket finns det också listat vad olika aktörer ska göra under upphandlings-

fasen. Till exempel ska trafikingenjören:  

• Vara bollplank åt beställarens projektledare.  

• Kontrollera att OTB (objektspecifik teknisk beskrivning) innehåller relevanta 

objektspecifika krav utifrån regelverket för Apv innan förfrågningsunderlaget 

offentliggörs för anbudsgivning.  

• Kontrollera att AF innehåller relevanta objektspecifika krav utifrån regelverket 

för Apv innan förfrågningsunderlaget offentliggörs för anbudsgivning.  

 Kontrollera formuleringar o d i kravtexter. 

• Stödja den konsulterande ingenjören efter avrop av denne.  

• Granska projekteringshandlingar efter avrop.  

• ”Utfärda föreskrifter”.  

• ”Koppla” mot FIFA (Förbättrad information för arbete på väg – Trafikverkets 

system för ansökan om tillstånd för arbete på väg).  

Projektledaren ska kunna uppge för konsulten för projekteringshandlingen vilken 

trafikingenjör som hör till projektet. Innan förfrågningsunderlaget offentliggörs för 

anbudsräkning ska beställarens trafikingenjör ha godkänt handlingarna. 

Enligt nya regelverket ska en riskbedömning alltid göras och finnas med i förfrågnings-

underlaget. Även här finns det instruktioner för hur riskbedömningen ska göras. 
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Riskbedömningen är kopplad till trafikledningen och ska göras av Trafikverkets 

projektledare.  

Det nya arbetssättet har också tydliggjorts i nyhetsbrev. Till exempel står det om 

arbetssätt i nya kontrakt enligt TRVK Apv enligt APV nyhetsbrev #6 2013:  

”Det framgår i respektive Förfrågningsunderlag (FU) hur entreprenören ska tillämpa 

trafik- och skyddsanordningar i FIFA. Här redovisar vi några viktiga grundprinciper, 

andra lösningar kan också finnas. Alla Apv krav som gäller för respektive kontrakt 

kommer att läggas in i FIFA av TRV. Entreprenör får tillgång till sitt uppdrag i FIFA 

och kompletterar FIFA senast 15 dagar före beräknade arbetsstart med ett antal 

uppgifter som namn och telefonnummer etc. När detta är utfört kommer entreprenörer i 

de flesta fall få klartecken av FIFA att påbörja arbetet. Vissa entreprenader där TRV 

bedömer att arbetets art är komplicerat och att många trafiklösningar under byggtiden 

kan krävas kommer det att framgå i FU att entreprenör ska presenteras detaljerade 

planer på hur trafiken ska lösas och som ska tillåtas av TRV innan trafikomläggningar 

får vidtas.” 

3.2 Intervjuer om upphandlingsfasen 

Fas 1 handlar om upphandlingsförfarande och kontraktsvärdering. Denna process sker 

internt på Trafikverket och flera aktörer är inblandade. I de två följande delkapitlen 

återges informationen så som den förts fram och/eller tolkats vid intervjuerna med olika 

aktörer.  

3.2.1 Aktörernas roller och funktioner i upphandlingsfasen 

Innan Trafikverket bildades 2010 arbetade Vägverkets regioner på olika sätt och hade 

olika standardbeskrivningar/funktionsbeskrivningar [Intervju UH]. Sedan ett par år 

tillbaka pågår ett arbete med en nationell samordning av upphandlings- och krav-

mallarna. Enligt de nya reglerna anges alla förutsättningar redan i förfrågnings-

underlaget.  

STUK mallarna bygger på ett system som utgår från en grundmall. Avsikten är att 

underlätta både för Trafikverket och entreprenörerna vad gäller tolkning och annat 

[Intervju UH]. All juridik är på plats från början, vilket underlättar arbetet för upp-

handlarna. Det finns både juridiska dokument (UF = utförandeföreskrifter) och 

standardbeskrivningar. Utifrån grundmallen specificerar man sedan typ av upphandling 

och område [Intervju UH]. Upphandlaren väljer alltså vilka bitar som är relevanta för 

projektet och bygger upp sitt dokument utifrån detta. Exempelvis kan ett dokument som 

avser vintervägar skilja sig åt om området avser Norrland eller Skåne. I ett sådant fall 

kan det handla om tidskrav för när åtgärder ska vara genomförda.  

Så som vi har fått det beskrivet i intervjumaterialet så startar upphandlingsprocessen 

med att en grupp tillsätts bestående av en upphandlare, projektledaren och eventuella 

specialister, till exempel en trafikingenjör.  

Ett första byggmöte hålls och därefter upprättas ett förfrågningsunderlag där upphand-

lingen specificeras. I underlaget finns även specificerat vad som gäller för TA-planen 

och en TA-plan reserveras i FIFA. 

Trafikingenjörerna uppfattar att deras uppgift är att varna och vägleda trafikanten och då 

ställa sådana krav i upphandlingen att det går att utföra arbetet. Trafikingenjörerna ska 

före upphandling utreda och beskriva i kravdokumentet vad som ska gälla, om det t.ex. 

går att göra en omledning. Kraven bör främst ställas på sådana delmoment som inte står 
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i regelverken. I förfrågningsunderlaget ska minimikrav för trafikanordningarna sättas. 

Entreprenören kan sedan välja typ av utrustning, såsom barriär etc., inom de satta 

ramarna. 

Projektledarna sitter på Trafikverket och på Trafikverkets enheter finns det även 

verksamhetssamordnare. Projektledare, verksamhetssamordnare och upphandlaren utgör 

en grupp på enheten där man redovisar förbättringar och förbättringsförslag mm. 

Det är framför allt på byggmöten som frågor om arbetsmiljö och säkerhet tas upp och 

diskuteras. Dessa frågor kan ibland lyftas till förvaltningsgruppen. Förvaltningsgruppen 

för det vidare till berörda specialister.  

I och med det nya regelverket upplever man också att entreprenören får en större frihet i 

utformningen av säkerhetsanordningarna men också ett större ansvar. Det bör kunna ge 

bättre förutsättningar för entreprenören att testa nya lösningar för att öka säkerheten 

[Intervju TI]. Det kommer dock att vara en implementeringsperiod på flera år och 

initialt kommer man troligen att göra som man hittills alltid har gjort. Det finns också 

drift-/underhållskontrakt som löper flera år framåt i tiden och detta gör att det under en 

övergångsperiod kommer att finnas kontrakt baserade på flera olika regelverk som löper 

samtidigt [Intervju E]. 

3.2.2 Utformning av krav på säkerhet och arbetsmiljöfrågor 

Säkerhetsbitarna är inskrivna i styrdokumenten (AF) och finns i Trafikverkets databas 

tillsammans med STUK-mallarna [Intervju UH]. Alla förutsättningar för säkerhet anges 

redan i förfrågningsunderlaget, såsom krav, restriktioner och TA-planer. TA-planen är 

beslutad innan arbetet är fördelat – detta för att säkerheten inte ska påverka anbuden. 

Det upplevs att en sådan lösning ger entreprenören större frihet och ansvar för säker-

heten och kan ge bättre förutsättningar för att testa nya lösningar för att öka säkerheten. 

TA -planen fungerar idag även som ett underlag för information till Trafikinformations-

centralen (TIC:en). 

Till skillnad från tidigare så ges det inga mervärden i upphandlingarna vad gäller säker-

het [Intervju UH]. Det innebär att kraven är inskrivna i regelverket och inte kopplade till 

incitament. Det är inte så mycket diskussion om säkerhet i upphandlingsdokumenten i 

och med att de är ett krav. 

Vid kontraktskrivandet skickas en mall med som underlag till en arbetsmiljöplan som 

entreprenören har möjlighet att använda och anpassa utifrån sina kompetenser [Intervju 

UH]. Denna är baserad på en riskanalys kopplad till projektet. 

Såsom processen beskrivits görs ett utkast till riskbedömning av upphandlaren i samråd 

med trafikingenjören (som kan vägsträckan) och projektledaren och finns med i förfråg-

ningsunderlaget [Intervju UH]. I detta skede reserveras en TA-plan. I förfrågnings-

underlaget finns också de krav som gäller för objektet och råd som entreprenören sedan 

själv bedömer om det är nödvändigt för arbetet (för att skydda sin egen personal). 

Entreprenören utformar sedan den operativa riskbedömningen och färdigställer TA-

planen [Intervju UH]. Riskanalys är det som entreprenören gör för att utforma den 

operativa riskbedömningen. Trafikingenjören granskar TA-planen och riskbedömningen 

som sedan ingår i kontraktet [Intervju UH]. Detta är ett annorlunda sätt att jobba med 

trafikingenjören, mer objektstyrt, men uppfattningen är att det fungera bra. [Intervju 

UH]. 
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Entreprenören får (med det nya regelverket) själv hitta lösningar och detta uppfattas 

som positivt av entreprenören [Intervju UH]. 

Generellt är säkerhet för liv högst prioriterat, dvs. att se till att inte någon blir allvarligt 

skadad under sitt arbete [Intervju UH]. Föreskrifterna är styrande för arbetet på väg och 

det ska inte göras några avsteg från dem. Det kan dock vara svårt att styra genom enbart 

regler. Till exempel när det gäller totalentreprenad upplever man att det är svårt att styra 

entreprenaden exakt, då utformar man istället krav på vad som ska vara uppfyllt. Dvs. 

man fokuserar inte på metoder för genomförande utan istället på vilket resultat man 

önskar uppnå [Intervju UH]. 

Säkerhetskraven som anges i underlaget vid upphandling anses tillräckliga även om det 

verkar värnas mer om trafikanternas restid än vägarbetarnas arbetstid [Intervju E]. 

Arbetarna exponeras extra när de ska öppna upp och släppa igenom trafiken några 

timmar på dygnet, för att sedan behöva sätta ut avstängningen igen. Ibland är det 

onödigt mycket skyltar. Att ställa upp skyltarna är största faran, så kan man minimera 

det och ändå få ett lika bra skydd borde man välja bort vissa skyltar. Det anses 

exempelvis olyckligt att man inte får sätta två vägmärken på samma skylt. 

Enligt Arbetsmiljöverkets författningssamlingar, AFS 1999:3 211, är omledning 

alternativ nummer 1 [Intervju E]. Nummer 2 är exempelvis att flytta över trafiken till 

mötande körfält. Nummer 3 är att ha trafikanordning och 4 att sänka hastigheten. 

Oskyddade trafikanter på omledningsvägar måste beaktas genom samhällen med 

gångbanor och skolor – då tas större hänsyn till dessa än till dem som arbetar på vägen 

(som i och för sig har bättre skyddsutrustning). Det är nästan alltid alternativ 3 och 4 

som gäller, alternativ 1 och 2 går nästan inte att resonera med myndigheten om. IFS:en 

bygger på alternativ 3 i AFS:en. 

Problemet är att det existerar tre versioner av regelverket samtidigt [Intervju E]. Långa 

kontraktstider (som i GPD, GrundPaket Drift) gör att det förrförra regelverket (IFS 

2003) gäller i ett driftområde, samtidigt som det förra (IFS 2009) gäller i ett annat 

driftområde. Även kontrakt som tecknas i år har skrivits enligt IFS 2009. Kommentarer 

som gavs kring detta sammanfattas kort nedan: 

• Förvirrande för trafikanter med olika typ av skyltning i olika driftområden. 

• Tar lång tid innan nya regelverk är införda. 

• Repetitionskurser i ”Säkerhet på väg” genomförs alltid utifrån de senaste 

regelverken. 

                                                 
1 Ur Arbetsmiljöverkets författningssamlingar AFS 1999:3 21: 

”Risker som beror på passerande fordonstrafik ska förebyggas. Härvid ska i första hand de åtgärder som 

anges i a-c övervägas i den ordning de står uppställda.  

a) Trafiken leds om så att arbetet inte berörs.  

b) Trafiken leds så att fordonen passerar på betryggande avstånd.  

c) Trafiken skiljs från arbetsplatsen med trafikanordningar. I den utsträckning som behövs ska det 

dessutom finnas skyddsanordningar som effektivt hindrar eller avleder trafiken från att komma in på 

arbetsplatsen.  

Även följande åtgärder ska övervägas, antingen var för sig, i förening med varandra eller med åtgärderna 

under b och c.  

d) Hastigheten sänks förbi arbetsplatsen genom vägmärken, vägmarkeringar eller annan lämplig åtgärd.  

e) Trafiken dirigeras förbi arbetsplatsen av särskilt utsedd person (signalvakt) eller med trafiksignaler.  

Trafikanordningar och skyddsanordningar ska vara placerade samt belastade eller förankrade så att de 

normalt inte kan kastas in på arbetsplatsen av passerande fordon.” 
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• Vid anskaffning av ny utrustning görs detta enligt senaste regelverket. 

Leverantörerna anpassar sig dessutom efter regelverken, så ”gammal” utrustning 

finns inte att få tag på efter ett tag. 

• Inget som hindrar att man använder utrustning enligt nyare regelverk. 

Många arbeten är till fast pris och man behöver inte ange vad som ingår i priset 

[Intervju E]. Därför kan beställaren inte se hur mycket av beloppet som läggs på (högre) 

säkerhet i upphandlingen. 

Intervjuad entreprenör (GPD) säger sig inte vara så insatt i det nya regelverket men har 

uppfattat det som att enligt detta behöver inte TA-planerna innehålla några skisser. 

Nackdelen med ett friare sätt att utforma trafikanordningarna är att trafikanten möts av 

olika utformningar och kan ha svårare att förstå hur man ska åka förbi vägarbetsplatsen 

[Intervju E]. 

För att gynna ett ökat säkerhetsarbete och få bort alla varianter, skulle man antingen 

hålla trafikanordningarna borta från kontrakten, det köps till på sidan, eller ha tilläggs-

konton för trafikanordningar och ange vilken plan som gäller vid det aktuella arbetet så 

att man prissätter samma saker [Intervju E]. Upphandlarna anger detaljerade krav inom 

många områden, t.ex. vilka tider man får arbeta på vägen, men inte för trafikanord-

ningarna, då bifogas en hel lunta med exempel där det är ”fritt att välja”. Även för 

lägstanivån kan det vara flera möjliga alternativ. Det vore bättre om de anger detaljerat 

hur trafikanordningarna ska göras. Med ett sådant upplägg skulle det behövas någon 

underentreprenör, för det är så snabba förändringar. 

”Pengarna styr över säkerheten”, även i nya regelverket, vilket kanske gör att säkerhets-

delen borde upphandlas separat [Intervju TI]. Detta är en åsikt som även framförts av 

entreprenörer och fack. 

När flera entreprenörer säger att de inte kan räkna på jobbet måste det hanteras, var en 

synpunkt som kom upp i diskussionerna i projektets referensgrupp kring upphandling 

och kontrakt [RG].  

3.3 Intervjuer om genomförandefasen 

Fas 2, dvs. genomförandefasen, fokuserar på arbetsmiljö-och säkerhetsfrågor efter att 

entreprenören har blivit tilldelat ett kontrakt. I denna fas har framför allt entreprenören 

den viktigaste rollen men även projektledaren på Trafikverket är inblandad i bland annat 

kontroller och säkerställande av återkoppling. I de fyra följande delkapitlen återges 

informationen så som den förts fram och/eller tolkats vid intervjuerna med olika aktörer.  

3.3.1 Roller och ansvar 

Projektledaren 

Trafikverkets projektledare är byggherre med det ansvar som följer med detta. Denne 

har ansvar för hela arbetet, inklusive de tillfälliga trafikanordningarna. Det är projekt-

ledaren som kallar till byggmöten.  

Det finns många projektledare inom Trafikverket, men trafikingenjören har oftast bara 

kontakt med ett fåtal [Intervju TI]. Det finns en viss risk med att entreprenörerna får 

större frihet, i och med att bara vissa delar detaljstyrs. De anses inte alltid följa 

ritningarna (TA-planerna) idag och med det nya systemet befarar man att det blir ännu 

otydligare, vilket inte ses som ett led i att få bättre säkerhet.  
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Projektledare anlitar ibland en arbetsledare som sin ”högra hand”, ofta en konsult, som 

sköter kontakter med entreprenörer, Trafikverket, massmedia, etc. [Intervju TI]. Vissa 

inhyrda konsulter som är arbetsledare har bristande kunskaper i hur trafikanordningar 

ska utformas. 

Det har också tillkommit nya projektledare från järnvägssidan som inte är så bekanta 

med rutinerna och ansvarsfördelningarna för vägarbeten, vilket har lett till missar t.ex. 

när det gäller att få klartecken från kommunen avseende omledningar av trafiken 

[Intervju TI]. 

Det är trafikingenjören som lägger ribban [Intervju PL]. Projektledaren har inte så stort 

inflytande på säkerheten. 

Trafikingenjören 

Trafikingenjören är främst med i upphandlingsfasen och godkänner även den slutliga 

TA-planen. I de fall man upptäcker att TA-planen behöver ändras under arbetets gång så 

kopplas Trafikingenjören in. 

I och med det nya regelverket får trafikingenjören sämre möjlighet till kontroll och ser 

det därför som viktigt att projektledarna ligger på mer och att entreprenörerna tar större 

ansvar [Intervju TI].  

Enligt Trafikingenjören tar projektledaren ofta entreprenörens parti. 

Entreprenören 

Entreprenören är arbetsgivare med det ansvar för arbetsmiljön som följer med detta. 

Entreprenören har ansvar för arbetarens säkerhet och ska göra riskbedömning, en lista 

som projektledaren ska ta del av. 

Entreprenören ska utse en utmärkningsansvarig för varje vägarbete.  

Utmärkningsansvarig och skyddsombud vet inte alltid att de är utsedda och finns inte 

alltid på plats [RG]. 

Den som arbetar på vägen har förstås också ett eget ansvar för att följa uppsatta 

säkerhetsregler, och enligt facket så är de idag mer angelägna om att göra det jämfört 

med tidigare [Intervju F]. 

3.3.2 Metoder för säkerställande av säkerhet och arbetsmiljö 

Metoder för säkerställande av säkerhet och arbetsmiljö handlar bland annat om de 

rutiner och funktioner som entreprenören har för att upprätthålla en säker arbetsplats. 

Det kan dels handla om att ha rätt kompetens men också om att använda sig av de 

administrativa styrinstrument som finns att tillgå, exempelvis riskanalys/riskbedömning. 

Det som inte har berörts så mycket i intervjuerna, men som är avgörande för att kunna 

upprätthålla säkerheten för både vägarbetare och trafikanter, är att hastigheten hos 

passerande fordon är anpassad efter rådande förhållande. Arbetsmiljöverket och Trafik-

verket anger gemensamt följande riktlinjer:  

 

Det är viktigt att fordonstrafik som passerar förbi eller genom område 

där byggnads- och anläggningsarbete utförs inte överskrider följande 

maximal verklig hastighet: 

• 30 km/tim om sidoavståndet* är mindre än 2,5 m 

• 50 km/tim om sidoavståndet är större än 2,5 m 



 

VTI rapport 825 25 

• 70 km/tim där det finns en skyddsbarriär av minst klass T2” 

* Sidoavståndet definieras som ”avståndet mellan personalen och vägtrafiken eller 

närmaste delen av körfältet  

Riskbedömning 

I samband med upphandlingen ska som tidigare nämnts en riskbedömning av objektet 

göras. Beställaren gör en första riskbedömning som bifogas förfrågningsunderlaget. 

Entreprenören justerar eventuellt denna i anbudet. 

I pärmarna är kanske alla papper i ordning och kan godkännas vid inspektion men i 

praktiken/på arbetsplatsen fungerar det inte nödvändigtvis [RG]. 

Det har i intervjuerna inte gått att få någon tydlig bild av hur djupgående analys som 

genomförts som underlag för riskbedömningen. I vissa fall har man uttryckt det som att 

riskbedömningen mest är formalia. 

Utbildning och kompetens 

Trafikverket ställer inte krav på utbildning utan de ställer krav på kompetens. Detta är 

nytt sedan de nya regelverken för arbete på väg infördes 1/1 2013. 

Vid nya entreprenörer är man lite noggrannare vad gäller information innan kontrakts-

start och man har även uppstartsmöten [Intervju UH]. Man försäkrar sig då om att 

entreprenören har förstått kraven. 

Både projektledare och trafikingenjörer upplever att entreprenörerna har varierande 

kunskap/kompetens.  

Man känner till och arbetar enliga de äldre regelverken ute på vägarna (GPD kontrakt), 

men kommenterar också att utbildningarna avser det nyaste regelverket [Intervju E]. I 

huvudsak har alla den utbildningen som krävs för att göra de arbeten som förekommer. 

De underentreprenörer man jobbar med ofta fungerar bra. De har rätt utbildningar och 

rätt utrustad bil i rätt miljöklass. Vid stora arbetstoppar ringer man en central för att 

beställa bilar. Då kan det hända att inte alla krav uppfylls.  

Det är svårare att ha rätt utbildning/rutin/säkerhetstänk om man är säsongsarbetare. 

Detta kan även försämra säkerheten för trafikanten [RG]. Man upplever att ny eller 

inhyrd personal inte alltid har tillräcklig kunskap om rutiner och ansvarsfördelning. 

Ett problem för entreprenören, främst vid kortare kontrakt, är att denne får ta kostnader 

för att utbilda personal. Om kontraktet sedan går över till en ny entreprenör går 

personalen över till den nya entreprenören men den förre entreprenören får ingen 

ersättning för att han har utbildat personalen [RG]. 

Kompetensen ute på vägen är oftast inte något problem [Intervju PL]. Om en entre-

prenör tappar kontrakten går oftast personalen över till den som får kontraktet, dvs. det 

är samma personal inom ett geografiskt område oavsett entreprenör. 

Trafikingenjörerna fick tidigare utbildning för att kontrollera vägarbeten [Intervju TI]. 

Detta ingår dock inte längre i deras arbetsuppgifter.  

Erfarenhetsbaserat arbete 

Entreprenörernas personal som har varit länge i branschen har skaffat sig erfarenhet av 

vad som fungerar bättre eller sämre när det gäller säkerhetsåtgärder. Ett exempel på 

detta är att man ibland väljer att utöka buffertzonen utöver det som anges i regelverket 
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[Intervju E]. ”För att vara skyddad mot den tunga trafiken gäller det att hålla säkerhets-

avståndet eller buffertzonen. Det är skyltad bashastighet genom 2, plus 10 meter, där får 

det inte finnas något och skyddet ska vid påkörning inte kunna nå fram till dem som 

jobbar bakom. Men i företaget har man sett att vid påkörningar med tunga fordon på 

buffrar räcker buffertzonen inte riktigt till.” 

Kontrakten anger en miniminivå, men man får alltid förstärka en trafikanordning 

[Intervju E]. Dock får man inte extra betalt för det. Det åligger entreprenören som 

arbetsgivare att ha ett fullgott skydd för sin personal. 

3.3.3 Kontrollmekanismer 

Detta avsnitt handlar om kontrollen av att säkerhetsarbetet efterlevs. Det finns olika 

typer av kontrollmekanismer exempelvis egenkontroll av entreprenören, externa 

kontroller och avrapportering vid byggmöten. 

Bygg- och samrådsmöten 

I TRVR Apv rekommenderas att ta upp Apv-frågor på byggmöten som ett sätt att hålla 

dem under uppsikt och inte glömma bort dem. Både arbetsmiljö, trafiksäkerhet och 

framkomlighet bör behandlas enligt dessa råd. 

Projektledarna håller regelbundna byggmöten och byggmötesprotokoll förs där syn-

punkter redovisas [Intervju PL].  

Byggmöten hålls på plats en gång i veckan, och sedan har de större möten en gång i 

månaden som även trafikingenjören ska kallas till [Intervju TI]. ”Första mötet är när 

kraven sätts inför upphandlingen. Sedan egentligen ett till där den upphandlade entre-

prenören är med. Så har vi gjort, men i andra regioner har projektledaren kört sitt eget 

race”. 

Det är inte alltid vi får vara med på det första mötet, utan vi får ett utkast att titta på 

[Intervju TI]. Det kan vara en färdig TA-planskiss gjord av en konsult. Det har då hänt 

att dessa har innehållit väldigt många fel eftersom man varken följt det gamla eller det 

nya regelverket. 

Rapporterade olyckor och tillbud kan tas upp till diskussion vid byggmötena. Där 

diskuteras då eventuella felhandlingar. Ett bekymmer är dock att byggmöten hålls en 

gång per månad. Tillbud bör rapporteras omedelbart för att eventuella åtgärder ska 

kunna vidtas omgående [RG]. 

Rapporter från skyddsronder går till projektledaren (inte alltid protokoll) men tas inte 

normalt upp på byggmöten. Skyddsombuden är inte med på byggmötena. 

Egenrapportering och entreprenörens egna kontroller 

Enligt TRVK Apv så ansvarar entreprenören för att arbetsplatsens trafik- och skydds-

anordningar kontrolleras regelbundet och i den omfattning som behövs för att 

anordningarna har avsedd funktion. Kontrollerna, och utförda åtgärder av upptäckta 

brister, ska dokumenteras och veckovis rapporteras till Trafikverket i FIFA. 

I TRVR Apv ges rådet att man, vid större vägprojekt, föreslår att entreprenören i 

skyddsronderna kontrollerar trafik- och skyddsanordningarna och bedömer om det finns 

behov av förändringar. Ett annat förslag är att ansvarig byggledare regelbundet kör förbi 

vägarbetsplatsen och videofilmar passagen. Det står också att det är projektledaren som 
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ansvarar för att det upphandlade arbetet följs upp och kontrolleras i tillräcklig omfatt-

ning. 

Vid intervjuerna framgår att det ställs krav i kontrakten på att entreprenören ska 

genomföra egenkontroller och att det stäms av vid byggmötena att dessa har 

genomförts, men inte nödvändigtvis vad som framkommit vid kontrollen.  

Intervjuad upphandlare beskriver det som att entreprenören har skyddsronder och tar då 

upp synpunkter. Dessa ska sedan lämnas till projektledaren.  

Det finns entreprenörer där det nästan alltid är problem med de tillfälliga trafikanord-

ningarna [Intervju TI]. Det slarvas bland annat med den egna kontrollen av att skylt-

ningen är riktig. Detta bör göras minst varje morgon och kväll, menar trafikingenjören.  

Man påpekar också att vissa entreprenörer säger sig vilja ha vägen avstängd av säker-

hetsskäl, men när de får möjlighet att välja, väljer de det billigaste alternativet, inte det 

säkraste. 

Tillbud/incidenter ska rapporteras internt. Detta sker dock inte alltid, med motiveringen 

att ”det gick ju bra”. Olyckor ska rapporteras till Trafikverket. 

Trafikverkets kontroller 

Trafikverket utför stickprovskontroller vid vägarbetsplatser. Tidigare hade Trafikverket 

en kontrollant per region som skulle genomföra 150–180 kontroller per år. Idag har 

dessa kontroller kraftigt dragits ned [Intervju TI]. Det finns totalt 3–4 kontrollanter i 

hela landet, och de har även andra uppgifter. 

Bara en liten del av arbetsplatsen kontrolleras [RG]. Man borde stämma av så att 

riskbedömningen är aktuell och att kontraktskraven är uppfyllda. Kontrollanterna som 

genomför stickprovskontrollerna kunde också vara mer enhetliga i sina bedömningar 

[Intervju TI]. Projektledaren får rapporterna från dessa kontroller. 

Om anmärkningar erhålls vid stickprovskontrollerna kan detta medföra viten. 

Trafikverket menar vidare att viten behövs eftersom entreprenören strävar efter att tjäna 

pengar och sparar där det går [Intervju TI]. Vitesbeloppen ska vara kännbara, inte lägre 

än kostnaden för det skydd man har struntat i. Uppfattningen är också att bonus inte bör 

delas ut om arbete slutfört snabbare än avtalat eftersom det lockar till att man ”fuskar” 

med säkerheten. Istället kan man ha viten om arbetet inte är klart i tid.  

Trafikingenjören få ingen återkoppling på om TA-planerna följs [Intervju TI]. 

Resultaten av kontrollerna inte får någon effekt för entreprenören vid kommande 

upphandlingar [Intervju TI]. 

Övriga kontroller 

Ibland genomför Arbetsmiljöverket kontroller och då får både beställare och entreprenör 

återkoppling och direktiv om vad som ska utredas och förbättras. Dessa kontroller känns 

tuffare än de från Trafikverket då det är knutet till lagkrav mm. 

Arbetsmiljöverket ses inte som tillräckligt aktiva, uppfattningen är att de borde göra fler 

kontroller, speciellt av större arbeten som pågår länge [Intervju TI]. 

Det finns även möjlighet till anonym rapportering. Denna möjlighet utnyttjas dock av 

få. 
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SEKO har genomfört en undersökning där man kontrollerade rapporter om olyckor från 

de större företagen och fann att dessa var fler än vad Trafikverket hade fått in under 

samma period [Intervju F]. 

Synpunkter från personalen/facket på arbetsmiljön 

Dagligen släpps arbetare ut på jobb där säkerheten är bristfällig. Detta utgör ett problem 

både för den som ska ut på arbetet och för den som tvingas beordra [Intervju F]. 

Det är svårt för den enskilde arbetaren att ifrågasätta säkerheten om regelverket har 

följts. Arbetaren kan komma i kläm om han kräver bättre skydd som fördyrar arbetet 

[Intervju F].  

Personal som bara arbetar tillfälligt kan ha sämre utbildning, rutin, engagemang och är 

svårare att nå med facklig information. De har en otryggare anställning och har därmed 

svårare att klaga [Intervju F]. 

Facket tvingas ibland använda trafikantens framkomlighet som argument för frågor som 

egentligen handlar om vägarbetarens säkerhet [Intervju F]. 

3.3.4 Åtgärder vid risker i arbetet 

Om ett skyddsombud bedömer att det finns en stor risk för att någon ska komma till 

skada på arbetsplatsen så kan denne begära omedelbart skyddsstopp [Intervju F]. 

Projektledaren kan ta upp en diskussion med entreprenörerna om säkerhet, men det 

händer inte så ofta [Intervju PL]. Vid specialfall, när regelverket (exempelsamlingen) 

inte passar in, tas en diskussion med entreprenören om lämplig lösning. Det kan vara 

frågan om att flytta arbetet i tiden, till natt eller utanför rusningstrafiken. Initiativet till 

sådana lösningar kan komma från trafikingenjören, projektledaren eller entreprenören. 

Det har hänt att vi (beställaren) har ansett det lämpligast att genomföra arbetet på 

kvällen efter rusningstrafiken men då får vi också betala extra för det [Intervju PL].  

Att skylta upp är en farlig del av arbetet, det är därför viktigt att minimera antalet 

skyltar och ändå få ett bra skydd. Regelverket motverkar till viss del möjligheten att 

minska antalet skyltar. Det anses exempelvis olyckligt att man inte får sätta två väg-

märken på samma skylt [Intervju E]. 

Ett sätt att minska personalens exponering för trafiken i samband med skyltning är att 

använda variabla skyltar i större utsträckning. 

Med ”fordonsmonterat” slipper man exponera sig vid etablering och avetablering, och 

får bra synbarhet med ljuspilar, digitaltavlor, rekommenderade hastigheter mm. 

[Intervju E]. Det måste vägas mot fast avstängning som kanske tar ett par timmar att 

sätta upp och ett par att plocka ned. Det gör inte så stor skillnad för säkerheten under 

själva arbetet om man använder TMA (Truck Mounted Attenuator eller så kallat ”tungt 

skydd”) eller fast skydd. Upptäckbarheten upplevs dock som bättre med TMA. 

Kortvariga arbeten är ett stort problem, främst vid driftåtgärder, då kostnaden för skydd 

ofta är stor i förhållande till kostnaden för själva vägarbetet vilket kan leda till att 

mindre skydd används. Detta gäller även tid för etablering/avetablering i förhållande till 

tiden för att utföra arbetet [RG]. 

Vid korta jobb som måste göras direkt finns normalt inte tid att förhandla om säker-

heten. När arbetet redan är utfört är det svårt att i efterhand få ersättning för högre 
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säkerhet. Detta är något som också kan påverka vilket skydd man väljer att använda 

[RG]. 

Frågan uppkom om polisen skulle kunna hjälpa till vid korta jobb och intervjuad entre-

prenör påpekade att detta har förekommit på Essingeleden. 

Det upplevs dessutom betydligt farligare att vara ute och arbeta exempelvis på en 

riksväg med mycket tung trafik och som kanske också är kurvig med dålig sikt, än på 

E4:an där man har en vägren och man kan vara vid sidan av [Intervju E]. 

Något som också kommer upp vid en intervju är att det är dålig kunskap om andra 

arbetsmiljöfrågor, såsom långtidseffekter på hälsan av buller, trafikdamm, etc. En åtgärd 

för att minimera dessa risker är uppenbart omledning av trafiken. 

3.4 Intervjuer om feedback till nästa upphandling – funktioner för 
lärande och erfarenhetsutbyte 

3.4.1 Upphandlingsfasen 

För att arbetsmiljö och säkerhetsarbete på väg ska kunna förbättras är det viktigt att det 

finns funktioner för återkoppling. Det vill säga att erfarenheterna från arbetet tas tillvara 

och tas hänsyn till i nästa kontraktsomgång.  

Det framhålls i intervjuerna att förbättringsarbete avseende säkerhet görs kontinuerligt 

[Intervju UH]. Det finns också en pågående process vad gäller uppföljning och 

förbättringsarbete från de upphandlingar som gick ut förra året med sikte på näst-

kommande års upphandling. Sedan den sista april 2013 finns en rutin som går ut på att 

alla förslag ska komma in och kvalitetssäkras innan nästa upphandlingsomgång. 

Centralt på Trafikverket arbetar en förvaltningsgrupp som består av personer från alla 

enheter (från norr till söder), upphandlare samt specialister med att ta in synpunkter på 

upphandlingarna [Intervju UH]. Gruppen träffas ungefär en gång i månaden. Om det är 

någon kompetens de känner saknas i gruppen så har de möjlighet att ta in ytterligare 

specialister. Detta är ett sätt att få återkoppling mellan upphandlingsmallarna och 

kontrakten. Det finns även arbetsgrupper knutna till förvaltningsgruppen där speciella 

frågor kan hanteras.  

Upphandlarna har ingen direkt återkoppling med entreprenörerna utan detta sker genom 

projektledaren som har kontraktet med entreprenören [Intervju UH]. Vid sidan om 

förvaltningsgruppen centralt så finns det på den enhet som projektledaren tillhör på 

Trafikverket en grupp bestående av projektledarna, verksamhetsamordnare och upp-

handlare. I denna grupp redovisas förbättringar och förbättringsförslag mm.  

Det hålls även leverantörsmöten där tar man in synpunkter efter varje upphandling 

[Intervju UH]. Det sker också ett möte mellan leverantörer/entreprenörer och Trafik-

verket varje år och i och med detta får man återkoppling. Trafikverket har också infört 

standardiserade rutiner mot entreprenörerna för att fånga upp lärdomar från tidigare 

kontraktsgenomgång. Till exempel finns det ett dokument som entreprenören ska fylla i 

inför varje kontraktsbyte [Intervju UH]. Det kan vara saker som entreprenaden kan ha 

nytta av till kommande upphandlingar mm. 

3.4.2 Arbetsfasen 

Det är framför allt på byggmöten som frågor om arbetsmiljö och säkerhet tas upp och 

diskuteras [Intervju UH]. Detta kan sedan fångas upp på vägen och ibland lyftas till 
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förvaltningsgruppen. Förvaltningsgruppen kan i sin tur föra det vidare till specialister 

som arbetar med arbetsmiljö och säkerhet. Detta fungerar bra. De får in många syn-

punkter via projektledaren, men det kan finnas fall då projektledaren väljer att inte lyfta 

frågan då han/hon upplever att den inte är relevant. Frågan kan vara inskriven i bygg-

mötesprotokollet, men inte gå vidare. 

3.5 Sammanfattningsvis på vägsidan 

I det följande redovisas en sammanfattning av några problemområden som identifierats 

vid intervjuerna. 

3.5.1 Upphandlingsprocessen – roller/ansvar 

Arbetsprocessen och vilka som är inblandande i upphandlingslagen är fastställd i en 

handledning (TDOK 2013:210) och beskrivs även på andra sätt på Trafikverket. Det 

finns också standardiserade mallar att arbeta utifrån. Detta borde underlätta trans-

parensen och tydligheten kring vad som upphandlas och vilka aktörer som berörs. Trots 

dokumentationen var det ibland svårt att få en beskrivning av upphandlingsprocessen 

från våra respondenter. Detta kan bero på att varje enskild aktör (projektledare, trafik-

ingenjör, upphandlare) har en specifik uppgift i processen och bidrar med sin expertis 

men inte har helhetssynen över hela processen. 

3.5.2 Nytt regelverk- övergångsregler 

Ett problemområde rör implementeringen av nya regelverk. Detta är en mycket aktuell 

fråga inte bara pga. att det från 1 januari 2013 infördes nya regelverk avseende arbete på 

väg. Det pågår just nu ett arbete inom Trafikverket med att uppdatera och införa nya 

regelverk på flera områden inom projektet Anpassat regelverk. 

Det framkommer i intervjuerna att man förväntade att implementeringen av det nya 

regelverket rörande APV kommer att ta lång tid. Detta beror delvis på de långa kontrakt 

som ingicks innan det nya regelverket trädde ikraft, och som fortfarande löper enligt 

tidigare regelverk. En annan orsak till att det kan ta tid innan de nya reglerna följs fullt 

ut var, enligt intervjuerna, de väl upparbetade kontakterna mellan Trafikverkets projekt-

ledare och entreprenören, som innebär att dessa ”samarbetar” så som de alltid har gjort. 

Det tycks också finnas en brist i informationsspridningen av, men kanske också en 

otydlighet om, vad som gäller i de nya regelverken. Ett exempel på detta är att det inte 

finns ett tydligt bestämt ”flöde” mellan olika aktörer, dvs. upphandlare, projektledare, 

trafikingenjör, m fl., i upphandlingsfasen – detta kan bli mer systematiskt. Det kommen-

terades att experter inte alltid involveras vilket ibland leder till felaktigheter i upphand-

lingsunderlaget. Det finns ingen utpekad ansvarig för säkerheten i upphandlingsfasen 

(skyddsombud, trafikingenjör).  

3.5.3 Riskbedömning 

Enligt Handledning TDOK2013:0210 ska entreprenören, när denne är utsedd till bygg-

arbetsplatssamordnare, upprätta en arbetsmiljöplan och redovisa denna för beställaren 

innan byggarbetsplatsen etableras. Enligt TRVK Apv kap 5.2 ska etablering och 

avetablering av vägarbetsplats omfattas av en riskanalys och ingå i arbetsmiljöplanen. 

Riskanalysen ska dokumenteras och kunna visas på begäran av Trafikverket.  

Enligt regelverket ska arbetsmiljöplanen anpassas löpande av entreprenören med hänsyn 

till hur arbetet fortskrider och till eventuella förändringar. Det är osäkert hur det sker i 

verkligheten.  
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Det framfördes av flera i intervjuerna att riskbedömningen ibland behandlas som 

formalia, utan faktiskt värde.  

Det finns en ruta som ska kryssas för i formuläret avseende om riskbedömning är gjord. 

Trafikingenjörerna fäste ingen större vikt vid om detta var gjort. De hade uppfattningen 

att rutan kryssades i oavsett om bedömningen var gjord eller inte.  

3.5.4 Rapportering av olyckor/tillbud 

Olika definitioner. Följande punkter ger några exempel på olika definitioner av olycka 

som ska rapporteras beroende på vem som är mottagare av rapporten:  

 om en arbetare blivit sjukskriven på grund av händelsen (Försäkringskassan), 

 om arbetaren har skadats (Arbetsmiljöverket2),  

 om någon person har skadats vid händelsen, (STRADA Polis), 

 om någon person blivit inlagd på sjukhus (STRADA Sjukhus), 

 om någon person eller egendom skadats (Försäkringsbolag). 

På liknande sätt finns olika definitioner av tillbud/incident. Att en trafikhändelse leder 

till att egendom skadas kallades tidigare trafikolycka inom vägtrafiken, men i de 

intervjuer vi gjort framkommer att detta oftast benämns incident eller tillbud idag. Till 

och med olyckor där personer har skadats kan ibland räknas till incidenter eller tillbud i 

stället för olyckor. Det finns en risk att man genom att välja benämningar som är mindre 

allvarliga i sin innebörd även ser mindre allvarligt på själva händelsen. 

De varierande definitionerna medförde att det under intervjuerna ibland var svårt att 

veta vad som egentligen avsågs när man pratade om olyckor, tillbud eller incidenter, 

och vilka av dessa som rapporteras. Dessa skillnader i definitioner är viktiga att ta 

hänsyn till och det förefaller finnas ett behov av att tydliggöra vad som avses.  

Otydligt vad som ska rapporteras. Vad som ska rapporteras skiljer sig åt mellan 

systemen och verkar inte vara helt tydligt för de inblandade. Bilden verkar vara att 

ytterst få tillbud rapporteras, såväl externt som internt. Till Arbetsmiljöverket ska 

anmälas allvarliga tillbud, dvs. om händelsen inneburit allvarlig fara för liv eller hälsa.  

Varierande grad av rapportering. Att rapportera tillbud är ovanligt. Det kan finnas flera 

förklaringar. En är att det förefaller finnas en oro hos arbetaren för att rapportera tillbud, 

beroende på att man är rädd att det ska få personliga negativa konsekvenser. Tillbuds- 

och olycksrapportering tas inte alltid väl emot internt hos entreprenören. Det finns 

möjligheter att göra anonyma anmälningar, men detta utnyttjas sällan. Det finns också 

en risk att rapporteringen uppfattas som meningslös, eftersom det inte finns några 

synliga bevis på att den får effekt. En trolig bidragande förklaring till att få tillbud 

rapporteras är att händelsen inte ledde till någon skada och därför känns det inte 

nödvändigt att rapportera. Ytterligare en förklaring som getts är att det sker så många 

tillbud varje dag att om man skulle rapportera alla hinner man inte göra så mycket 

                                                 
2 Enligt Arbetsmiljöförordningen, 2 §, ska arbetsgivare anmäla allvarliga olyckor och tillbud så snabbt 

som möjligt till Arbetsmiljöverket. Detta kan göras direkt på www.anmalarbetsskada.se. Dit ska även 

arbetsskada anmälas. Där fyller man i uppgifterna både till Arbetsmiljöverket och Försäkringskassan och 

har därmed levt upp till kraven i såväl § 2 Arbetsmiljöförordningen som i Socialförsäkringsbalkens 42 

kap § 10. Anmälan ska göras i samråd med skyddsombudet. Anmäler man inte allvarliga tillbud och 

olyckor kan man bli tvungen att betala böter, se 2 § i Arbetsmiljö-förordningen. Arbetsmiljöverket har 

även en blankett för utredning av olycksfall och tillbud som kan användas av företag. Blanketten är dock 

inte anpassad för tillbud. 
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annat. Det är svårt att hinna rapportera direkt efter tillbudet. Istället kanske det måste 

göras när arbetet är slut för dagen och då känns det kanske inte lika angeläget.  

Bristfällig uppföljning. Ett problem verkar vara att man inte i tillräcklig utsträckning tar 

lärdom av de olyckor och tillbud som inträffar. Framför allt är problemet att man inte 

utvärderar egendomsskadeolyckor, och att man varken rapporterar eller utvärderar 

händelser som hade kunnat leda till olyckor. Olyckor och tillbud tas inte alltid upp 

direkt i organisationen utan kanske först på nästa byggmöte (som hålls en gång i 

månaden). Därmed kanske inte heller åtgärder sätts in direkt. Det finns rutiner på 

vägsidan för hur olyckor ska rapporteras till olika instanser, men dessa kan förbättras 

ytterligare. Fungerande rutiner för långsiktig, systematisk uppföljning av tillbud och 

olyckor verkar saknas hos aktörerna.  

3.5.5 Kontroller 

Det tycks enligt intervjuerna förekomma en del brister i entreprenörens egenkontroller. 

Rutinerna för egenkontroller och konsekvensen av dessa om eventuella brister upptäcks 

är oklara. Rapporter från skyddsronder går till projektledaren men tas inte nödvändigt-

vis upp på byggmöten.  

Det upplevs också att det skett en neddragning av Trafikverkets kontroller på vägarbets-

platserna.  

Arbetsmiljöverket ses inte som tillräckligt aktiva och uppfattningen från intervjuerna är 

att de borde göra fler kontroller, speciellt vid större vägarbeten som pågår under längre 

tid.  

3.5.6 Utbildning och kompetens 

Även om det finns undantag gäller generellt att det finns bra kompetens hos den 

”ordinarie” vägarbetspersonalen. Problem med att säkerställa kompetens uppstår oftast 

vid arbetstoppar när extra personal behöver hyras in. 

Personal som bara arbetar tillfälligt kan ha otillräcklig utbildning samt sämre kännedom 

om rutiner och ansvarsfördelning. De är också svårare att nå med facklig information. 

De har en otrygg anställning och har därmed svårare att klaga på eventuella 

säkerhetsproblem.  

Ett problem för entreprenören som lyfts fram, främst vid korta kontrakt, är att denne får 

ta kostnader för att utbilda personal och att dennapersonal sedan eventuellt går över till 

en annan entreprenör vid nästa upphandling. 

Det kan förekomma att Trafikverket anlitar konsulter som arbetsledare för att sköta 

kontakterna mellan Trafikverket och entreprenören. Vissa av dessa inhyrda konsulter 

har bristande kunskap i hur exempelvis en trafikanordningsplan ska utformas.  
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4 Säkerhet vid spårarbete 

Järnvägssektorn har genomgått stora omstruktureringar de senaste 20 åren. Andelen 

transporter med tåg ökar kontinuerligt. Järnvägen står idag för 8 procent av allt person-

transportarbete och andelen godstransporter på järnvägen uppgår till 23 procent 

(Kommittédirektiv 2013:46). Det har också genomförts stora organisatoriska 

förändringar i sektorn. Från att järnvägsfrågorna tidigare hanterades av ett statligt verk 

sker hanteringen av underhållsfrågorna i samverkan mellan offentliga och privata 

aktörer. Järnvägsinfrastrukturen separerades från trafiken och andra funktioner under 

1988. Samma år bildades Banverket som då fick ansvaret för investeringar och under-

håll av järnvägsinfrastrukturen. Statens järnvägar omvandlades samtidigt till ett järn-

vägsföretag som betalade banavgifter för att få använda spåren. Under 1990-talet 

överfördes även andra funktioner, såsom tågtrafikledningen, från Statens järnvägar till 

Banverket. Under andra halvan av 1990-talet ledde riksdagsbeslut fram till att Statens 

järnvägar sålde flera av de sidoverksamheter man haft utöver järnvägstrafiken, exempel-

vis spedition, busstrafik, färjetrafik och hotellverksamhet. År 2001 genomfördes en 

separering och bolagisering av de kvarvarande verksamheterna, vilket resulterade i ett 

antal fristående företag, däribland SJ AB (persontrafik), Green Cargo AB (godstrafik) 

och Jernhusen AB (järnvägsstationer och andra fastigheter). Banverket avvecklades 

2010 när det nya verket Trafikverket bildades. Sedan 2010 har Trafikverket till uppgift 

att vara infrastrukturförvaltare för det statliga järnvägsnätet. Parallellt med ökad 

konkurrensutsättning och separering av verksamheter har det också skett en regel-

utveckling och organisatoriska förändringar för att hantera trafiktillstånd, tillsyn och 

säkerhet. Redan i samband med Banverkets bildande etablerades Järnvägsinspektionen, 

som sedermera övergick i Järnvägsstyrelsen 2004 och i Transportstyrelsen 2009.  

Förutsättningarna för att säkerställa ett säkert underhållsarbete kan ha påverkats av de 

förändringar som skett i sektorn. Idag deltar aktörer från fler olika organisationer i 

processerna jämfört med tidigare och underhållsarbetet är konkurrensutsatt och därmed 

även kontraktstyrt. Nedan följer en beskrivning av ett antal verksamma aktörers upp-

fattningar om hur de arbetar för ett säkert underhållsarbete och vilka problem som 

uppkommer. Texten är uppdelad på följande faser: upphandlingsfasen, under själva 

arbetet och feedback till nästa kontraktsomgång. Faserna bygger på ett process-

perspektiv och förutsättningarna för en god process är att det också sker en återkoppling 

från feedback till nästa kontraktsgenomgång till nästa upphandlingsfas. 

4.1 Regelverk 

Den övergripande lagen för järnvägsverksamhet är Järnvägslagen (SFS 2004:519) som 

gäller järnvägsinfrastruktur och järnvägsfordon. Lagen gäller inte för tunnelbana och 

spårväg eftersom detta regleras i en egen lag (Lagen 1990:1157, om säkerhet vid tunnel-

bana och spårväg). 

Enligt järnvägslagen ska infrastrukturförvaltares och järnvägsföretags verksamhet 

utföras så att skador till följd av verksamheten förebyggs och dessutom vara organiserad 

så den kan bedrivas på ett säkert sätt. Den som är sysselsatt i infrastrukturförvaltares 

eller ett järnvägsföretags verksamhet ska ha god kännedom om de förhållanden, före-

skrifter och villkor som gäller för verksamheten och som berör deras arbetsuppgifter. 

Arbetsuppgifter av betydelse för säkerheten får endast utföras av den som med hänsyn 

till yrkeskunnande, hälsotillstånd och personliga förhållanden i övrigt anses lämplig. En 

infrastrukturförvaltare eller järnvägsföretag får inte tilldela någon arbetsuppgifter av 
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betydelse för säkerheten utan att denna har genomgått läkarundersökning som utvisar att 

det inte finns några hinder av hälsoskäl. 

För en infrastrukturförvaltares eller ett järnvägsföretags verksamhet ska det finnas en 

säkerhetsordning med sådana säkerhetsbestämmelser som behövs för denna lag och de 

föreskrifter som är utfärdade med stöd av lagen. Utan infrastrukturförvaltarens eller 

järnvägsföretagets tillstånd får inte någon beträda spårområdet för järnväg utom på 

platser där det klart framgår att allmänheten har tillträde. 

Tillsynsmyndigheten (Transportstyrelsen) ska utöva tillsyn över efterlevnaden av lagen 

samt föreskrifter och villkor som meddelas med stöd av lagen. För tillsyn av elektriska 

anläggningar finns särskilda bestämmelser i Ellagen (1997:857). Tillsynsmyndigheten 

har rätt att av de som bedriver verksamhet som omfattas av järnvägslagen på begäran få 

sådana upplysningar och ta del av sådana handlingar som behövs för tillsynen.    

Transportstyrelsens föreskrifter (TSFS 2011:86) om olycks- och säkerhetsrapportering 

för järnväg innehåller bestämmelser om säkerhetsrapport enligt 2 kap. 5a§ järnvägs-

lagen (2004:519) samt om sådan rapportering av olyckor, tillbud och brister som avses i 

2 kap. 6§ järnvägslagen och i 2 § första stycket 3 lagen (1990:712) om undersökning av 

olyckor. I denna föreskrift görs följande definitioner: 

 Olycka – oönskad och icke uppsåtlig plötslig händelse, eller följd av händelser, 

som får skadliga följder.   

 Personolycka – olycka där en person avlider (inkl. självmord) eller skadas men 

som inte utgörs av brand, kollision, plankorsningsolycka, påkörning, urspårning 

eller utsläpp.  

 Tillbud – händelse som under andra betingelser kunde ha lett till en olycka 

Järnvägsstyrelsens föreskrifter om säkerhetsstyrningssystem och övriga säkerhets-

bestämmelser för infrastrukturförvaltare (JVSFS 2007:2) stödjer sig på vad som framgår 

av 2 kap. 5§ järnvägslagen (SFS 2004:519). I denna föreskrift finns bl.a. följande 

definitioner: 

 Riskanalys – en systematisk identifiering och värdering av riskkällor i ett 

definierat system enligt en etablerad metod. 

 Systemrevision – en systematisk undersökning för att avgöra om säkerhets-

påverkande aktiviteter och tillhörande resultat överensstämmer med vad som 

planerats och om aktiviteterna genomförts på ett effektivt sätt och är lämpliga 

för att nå målen.  

Genom säkerhetssystemet ska de risker som verksamheten ger upphov till, inklusive 

risker hos anlitade entreprenörer, kunna hanteras på ett betryggande sätt. Föreskriften 

räknar upp ett antal delar som ett säkerhetsstyrningssystem minst ska bestå av. Några av 

dessa innebär:  

 En tydlig och väl känd fördelning av ansvar, arbetsuppgifter och befogenheter 

för dem som leder, utför eller kontrollerar arbete som påverkar säkerheten samt 

en beskrivning av hur dessa ska samråda och samarbeta. 

 Förfaranden som säkerställer att de som utför säkerhetsrelaterade arbetsuppgifter 

är lämpliga och har rätt kompetens för sina uppgifter. 

 Förfaranden som säkerställer att olyckor, tillbud och andra avvikelser identi-

fieras och rapporteras snabbt, dokumenteras, utreds och analyseras samt att 

nödvändiga förebyggande åtgärder vidtas. 
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I föreskriften BVF 923 ”Regler för arbetsmiljö och säkerhet vid aktiviteter i spår-

området” redovisas de regler som gäller vid aktiviteter (arbete, studiebesök och egen-

förflyttning) inom spårområdet. Föreskriften ska åberopas vid upphandling av arbeten 

som kan komma att beröra spårområdet. De särskilda regler och behörighetskrav som 

gäller för ingrepp i eller arbeten direkt på olika anläggningsdelar, finns i andra beslut 

eller föreskrifter utgivna av Banverket och Trafikverket. Föreskriften utgår från de krav 

som ställs i arbetsmiljölagstiftningen, ellagstiftningen samt järnvägslagen. 

Enligt BVF 923 gäller att ”Av säkerhetsskäl får endast personer som har uppdrag av 

Trafikverket eller av ett järnvägsföretag med trafikeringsavtal, vistas inom spårområdet. 

Alla arbeten och studiebesök som utförs inom spårområdet ska riskbedömas av SoS-

planerare och kontrolleras av en SoS-ledare. Även aktiviteter på platser där allmänheten 

har tillträde ska riskbedömas. För aktiviteter gäller i förekommande fall även de lokala 

anvisningar som utfärdats av Trafikverket samt de villkor som angivits med respektive 

entreprenör eller järnvägsföretag”.  

BVF 929 ”Tunga spårgående arbetsredskap – Operativa och tekniska förutsättningar” är 

en föreskrift som började gälla 2011-12-10 mot bakgrund av att det skett en del olyckor 

med spårgående arbetsfordon. Syftet var att på ett tydligare och kraftfullare sätt styra 

upphandlande entreprenörs användande av tunga fordon. Exempelvis har operatörens 

roll och ansvar utökats och numera krävs en ny behörighet för att få framföra tunga 

spårgående fordon.  

BVF 906 ”Trafiksäkerhetsfunktioner – Uppgifter och kompetenskrav” giltig från och 

med 2008-11-01 är en föreskrift som utgår från övergripande krav som ställs i lagar och 

förordningar inom järnvägssektorn. I föreskriften beskrivs vilka specifika krav som 

gäller för personal med operativ säkerhetsfunktion. Avsikten är även att föreskriften ska 

kunna användas som underlag vid uppföljning av entreprenadverksamhet och vid 

upphandling av trafiksäkerhetsuppgifter. 

4.2 Intervjuer om upphandlingsfasen 

Fas 1 handlar om upphandlingsförfarandet och kontraktsvärdering. Denna sker internt 

på trafikverket och flera aktörer är inblandade.  

4.2.1 Aktörernas roller och funktioner i upphandlingsfasen 

Hur säkerhet och arbetsmiljö hanteras i den praktiska verksamheten vid underhåll av 

spår är bland annat kopplat till hur dessa frågor kommer in och värderas vid upphand-

ling av underhållsentreprenader. Fas 1 handlar om upphandlingsprocessen och anbuds-

utvärderingen, vilket sker internt inom Trafikverket. I denna process är flera aktörer 

involverade.  

Upphandlingsfasen startar med en beställning från Investering eller någon annan enhet 

inom Trafikverket. Själva upphandlingsprocessen inleds med att sätta samman en intern 

grupp på Trafikverket. Gruppen består av personer med olika kompetenser: upphand-

lare, miljösamordnare, säkerhetshandläggare och den tilltänkta projektledaren. I vissa 

fall ingår även personer som har någon specifik expertis som inte finns i gruppen, och 

som krävs för att skapa ett relevant förfrågningsunderlag. Detta kan till exempel gälla en 

specifik anläggningsdel och expertis kring ställverk av en viss modell [Intervju PL]. 

Upphandlarens uppgift är att svara för upphandlingsföreskrifterna. Dessa föreskrifter 

innefattar bland annat kontraktutformningen och Administrativa föreskrifter [Intervju 

UH]. Rent praktiskt så tas själva upphandlingsunderlaget fram från en databas (STUK) i 
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form av standardiserade mallar. Tidigare använde Banverket FU 2000-dokument men 

man har nu gått över till STUK-mallar vilka är Trafikverkets godkända mallstruktur för 

hur grunddokumenten i en upphandling ska hanteras [Intervju PL]. Mallarna finns 

inlagda i Trafikverkets databas och är i grunden densamma för både väg och järnväg. 

Upphandlaren gör sedan olika val i mall-databasen, till exempel ”järnväg underhåll 

totalentreprenad”. Då kommer en mall upp som innefattar de rubriker och föreskrifter 

som behövs för en sådan upphandling. Allmän material- och arbetsbeskrivning (AMA) 

och Administrativa Föreskrifter (AF) samt andra viktiga dokument finns alltså knutna 

till mallarna [Intervju UH].  

Upphandlaren beställer övriga dokument från projektledaren. Detta innebär att det är 

projektledarens uppgift att ta fram det tekniska underlag som behövs för upphandlingen. 

Exempel på tekniska uppgifter är anläggningstyper och mängdförteckning [Intervju PL 

och UH]. I det tekniska underlaget görs också hänvisningar till gällande, föreskrifter och 

handböcker; till exempel elsäkerhetsföreskrifter, arbetsmiljödirektiv etc. [Intervju UH].  

Upphandlaren skriver sedan själva förfrågningsunderlaget, dvs. det underlag som 

används för att entreprenörerna ska kunna lämna anbud. Förfrågningsunderlaget 

annonseras sedan ut, enligt de regler som finns i lagen om offentlig upphandling. De 

entreprenörer som är intresserade lämnar därefter in anbud. Därefter sker en utvärdering 

av inkomna anbud. Utvärderingen av inkomna anbud sker ofta tillsammans med 

projektledaren. Detta innebär att projektledaren oftast är med i både förberedelserna för 

upphandlingen då förfrågningsunderlaget tas fram och i utvärderingsfasen. På detta sätt 

blir det också en återkoppling mellan förberedelse och utvärdering [Intervju PL]. En 

annan typ av återkoppling är den revidering av mallarna som sker med jämna mellan-

rum och som görs av förvaltningsgruppen för STUK-mallarna [Intervju UH].  

4.2.2 Utformningen av krav på säkerhet och arbetsmiljöfrågor 

Under upphandlingsprocessen kommer säkerhets- och arbetsmiljöfrågorna in på olika 

sätt. Förfrågningsunderlaget utgår som beskrivits ovan utifrån standardiserade mallar. 

Detta innebär att oavsett storleken på det som ska upphandlas så har förfrågnings-

underlag och kontrakt ungefär samma utseende och innehåll. Vad gäller föreskrifter som 

berör säkerhets- och arbetsmiljöaspekter så är dessa inte, enligt projektledaren, in-

arbetade i STUK-mallarna utan säkerhets- och arbetsmiljöfrågor regleras i AF 

(Allmänna Föreskrifter) [Intervju PL].  

Säkerhetsaspekten kommer in redan i upphandlingsfasen dels genom de föreskrifter 

som ligger till grund för förfrågningsunderlaget men också hos entreprenörerna då den 

skriver sitt anbud. Entreprenören måste bland annat lämna in en riskanalys i anbuds-

skedet [Intervju UH]. Då förfrågningsunderlaget och kontrakten standardiserats krävs, 

från entreprenörens perspektiv, ungefär samma administration oavsett storleken på 

projekt som ska upphandlas.  

Entreprenören upplever att det i samband med anbudslämnande kan kännas lite onödigt 

att lägga för mycket tid på att skriva en riskanalys då det inte är säkert att man får 

projektet. Det är när man väl har fått kontraktet som det känns meningsfullt att ta fram 

en ordentlig riskanalys. Enligt entreprenören kan det finnas en risk för att riskanalyserna 

upprättas slentrianmässigt, trots att ett större drift- och underhållskontrakt bör ha mer 

omfattande riskanalyser och mindre projekt kräver en mindre omfattande riskanalys.  

Trafikverket har även möjlighet att ställa högre och mer objektspecifika krav när det 

gäller arbetsmiljö och säkerhet, utöver det som är reglerat i AF. Projektledaren menar 

att det kan vara stor skillnad på säkerhets-/arbetsmiljöaspekten om objektet/åtgärden ska 
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genomföras inne på stationsområden eller ute på linjen. Trafikverket kan också ställa 

krav på att specifik säkerhetskompetens ska finnas i organisationen. I detta 

sammanhang spelar både BAS-U (Byggarbetsmiljösamordnare – Utförande) och BAS-P 

(Byggarbetsmiljösamordnare – Planering/Projektering) en viktig roll. Via dessa 

personer säkerställs att organisationen verkligen är certifierade för det här uppdraget 

och/eller att de har rätt och godkänd utbildning. Det är projektledaren som har den 

främsta kompetensen kring dessa frågor i upphandlingsskedet och detta är en av 

anledningarna till att det är viktigt att projektledaren är med i ett tidigt skede i upphand-

lingsprocessen. Det handlar dels om att förklara målbilden när kontraktet är färdigt men 

också om att säkerställa kvaliteten i förfrågningsunderlaget. Det är även viktigt att ta in 

SKRAM3-folket tidigt i processen [Intervju PL]. Vilka krav och på vilken nivå kraven 

ställs beror alltså på vilken typ av projekt det är frågan om.  

Vid utvärderingen av anbudet viktas alla säkerhetsfrågor lika, enligt intervjun med 

projektledaren. I utvärderingen av anbuden kontrolleras istället att säkerhetskraven 

överensstämmer med det förfrågningsunderlag som ställts. Det kontrolleras också att 

entreprenören har den kompetens som krävs i sin organisation, alternativt om eventuell 

underleverantör till entreprenören har erforderlig kompetens [Intervju PL].  

Entreprenören måste alltså säkerställa för Trafikverket att eventuella underleverantörer 

och/eller inhyrd personal har erforderlig kompetens [Intervju E]. Entreprenören behöver 

inte specifikt redovisa vilken utbildning som varje person har utan oftast lämnar entre-

prenören uppgifter på de nyckelpersoner som ska utföra och leda arbetet. Därefter finns 

personalens utbildning tillgänglig för Trafikverket om de vill genomföra en grundligare 

kontroll [Intervju E].  

STUK-mallarna är av generell karaktär medan föreskrifter är mer precisa. Beroende på 

vilket arbete som ska upphandlas används olika föreskrifter. I ett banarbete ska t.ex. 

svetsföreskrifter ingå medan i ett signalarbete krävs inget svetsarbete och därför inte 

heller svetsföreskrifter. När det gäller föreskrifter som berör säkerhets- och arbets-

miljöaspekter så är dessa inte inarbetade i STUK-mallarna och därför måste säkerhets- 

och arbetsmiljöexperter involveras.        

När kontrakt upphandlas ska en arbetsmiljöplan redovisas där frågor rörande arbets-

miljö, miljö och säkerhet ingår. I samband med anbudsutvärderingen går Trafikverkets 

projektledare igenom denna plan och ger sitt godkännande att den verkar 

tillfredsställande. 

4.3 Intervjuer om genomförandefasen 

Fas 2 fokuserar på arbetsmiljö-och säkerhetsfrågor efter att entreprenören har blivit till-

delat ett kontrakt. I denna fas har framförallt entreprenören den viktigaste rollen men 

även projektledaren på Trafikverket är inblandad i bland annat kontroll och säker-

ställande av återkoppling. 

4.3.1 Metoder för säkerställande av säkerhet och arbetsmiljö  

Metoder för säkerställande av säkerhet och arbetsmiljö handlar om de rutiner och 

funktioner som entreprenören har för att upprätthålla en säker arbetsplats. Det kan dels 

handla om att ha rätt kompetens men också om att använda sig av de administrativa 

styrinstrument som finns att tillgå, exempelvis riskanalys. 

                                                 
3 SKRAM = Säkerhet, Kvalitet, Risk, Arbetsmiljö 
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Utbildning och kompetens  

Utbildning och kompetens är en av de främsta komponenterna för att säkerställa ett 

säkert arbete. I intervjuerna berörs frågan om kompetens i relation till den omstruktur-

ering och tekniska utveckling som skett i järnvägssektorn. Till exempel upplevs det att 

järnvägsanläggningen har blivit mer komplicerad i sin uppbyggnad än vad den var 

tidigare. Detta innebär att det blir nya krav på kompetenser och specialister samtidigt 

som företagen idag är slimmade för att kunna gå runt/med vinst. I de fall kompetens inte 

finns hos entreprenören löser man det med att anlita en underleverantör. Det före-

kommer också fall där man valt att avvakta med att åtgärda felet till erforderlig 

kompetens finns. Det vill säga att man låter felet kvarstå utan åtgärd till dess att man har 

rätt kompetens på plats [Intervju UH]. Detta kan ses som ett säkerhetsförebyggande 

arbete, dvs. man väljer att inte gå in i risksituationer om man inte har rätt kompetens på 

plats. I intervjuerna uppmärksammas också den kompetensbrist som finns i branschen. 

Idag är regelverket utformat så att en person kan gå en väldigt kort utbildning (fyra 

timmar) och sedan vara behörig att arbeta i spåren. I intervjuerna påpekas vikten av att 

säkerställa att den inhyrda personalen har den kompetens de hävdar att de har [Intervju 

E].  

Järnvägsstyrelsen ställer i JvSFS 2007:2 krav på att infrastrukturförvaltaren ska beakta 

de säkerhetsbestämmelser som behövs bl.a. för att trygga en säker verksamhet om 

”kompetens och utbildning med arbetsuppgifter av betydelse för trafiksäkerheten”. 

Föreskriften är framtagen för att generellt beskriva de krav som finns på funktioner som 

har betydelse för säkerheten.  

Föreskriften gäller för Trafikverkets egen verksamhet men också för av Trafikverket 

upphandlad entreprenadverksamhet. Avsikten med föreskriften är att den ska kunna 

användas som underlag för uppföljning av entreprenadverksamhet, som underlag vid 

upphandling av säkerhetsuppgifter samt i samband med anställning eller vid uttagning 

av personal till nya arbetsuppgifter inom säkerhetsområdet. Den ska också tillämpas i 

berörda utbildningar. Av föreskriften framgår att det alltid ska genomföras en 

kunskapskontroll även efter repetitionsutbildning. Vidare gäller att utbildning för att 

återfå behörighet efter viss tids frånvaro från verksamheten ska bestå av både teori och 

praktik. 

När det gäller utbildning förekommer det inom entreprenörsledet vissa tveksamheter om 

att skicka sin personal på utbildning eftersom det kan upplevas som en osäker 

investering. Får man inte kontrakt/jobb finns risken att personalen slutar eller måste 

friställas och då får den konkurrerande entreprenören en välutbildad personal som han 

inte har behövt bekosta själv [Intervju E].   

Erfarenhetsbaserat arbete 

Trots att det skett en omstrukturering av järnvägssektorn så är det många som har 

arbetat länge inom järnvägsbranschen och det finns en ”rundgång” av personal. Detta 

innebär att trots att samma person kan ha arbetat i olika järnvägsbolag så tar den med 

sig sitt ”säkerhetstänk” från tidigare verksamhet och applicerar detta på dagens arbete. 

Upphandlaren hävdar att det finns ett bra säkerhetstänk och att det till största delen 

beror på att de som arbetar i spåret har gjort det i många år, dvs. har lång erfarenhet. I 

vissa fall kan det dock vara tvärtom, dvs. det finns en inställning att ”jag har varit med 

förr och det har gått bra”. [Intervju UH] 
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Värderingar i organisationen 

Entreprenören uppmärksammar också vikten av att sprida goda värderingar i organisa-

tionen, att ha ett säkerhetstänk genom hela processen. Rent krasst kan entreprenören, 

enligt regelverket, ”ta vilken person som helst och ge fyra timmars utbildning och sedan 

låta den personen gå ut och jobba i spåret”. Det finns inte något incitament eller mer-

värde från Trafikverket sida att har extra säkerhetsföreskrifter utöver det som står i 

kontraktet. Dessa måste istället sättas hos entreprenören själv i sin egen organisation. 

Från entreprenörens sida handlar det om att de ställer stora krav på tillsyningsmän, 

förare, signalerare, tekniker mm när det gäller hur arbetet ska utföras [Intervju E]. 

Administrativa stöd regelverk, riskanalys 

Det finns olika typer av administrativt stöd som används för att förebygga olyckor. Dels 

står det reglerat i AF hur säkerhetsfrågor ska hanteras. Upphandlaren utgår från att om 

entreprenören skrivit under kontraktet så ska de också veta vad som gäller i AF [Intervju 

UH]. Riskbedömning är ett annat administrativt stöd som ska utfärdas vid varje projekt. 

Trafikverket har speciella mallar som ska användas vid upprättandet av riskanalyser/ 

riskbedömning [Intervju UH]. Riskbedömning är ett begrepp som infördes i BVF 923 

(2011-09-01) i syfte att höja betydelsen av den säkerhetsmässiga skyddsplaneringen och 

som ersatt det tidigare begreppet SoS-planering. Riskbedömningen ska enl. BVF 923 

”innehålla en tydlig planering av åtgärder för att inte personal, arbetsredskap eller 

fordon ska kunna komma in i säkerhetszonen för intilliggande spår”. Vidare gäller att 

riskbedömningen ska vara skriftlig och underskriven. För att underlätta framtagandet av 

riskbedömningen finns en checklista för riskbedömning av aktivitet i spårområde, (BVC 

923). 

Vid små projekt kan entreprenörens riskanalys samköras med Trafikverkets vilket 

innebär att det blir en gemensam riskanalys för hela projektet. Uppfattningen är att det 

har blivit tydligare med detta inom Trafikverket och att Trafikverkets projektledare har 

fått detta tydligt beskrivet. Att göra riskanalyser är ett omfattande arbete som kräver stor 

kompetens. Det är en utmaning att få de som arbetar ute i spåret uppdaterade på 

förändringar i regelverk och föreskrifter. Generellt sett är dock dokumentationen av 

riskanalyser knapphändig även om det finns tendenser till förbättringar [Intervju E].  

När det gäller riskanalyser är det inte alltid man kan förutsäga allt som skulle kunna 

hända. Arbete på nätterna är vanligt förekommande eftersom det då är mindre trafik på 

spåret. Ibland kan det hända att förutsättningarna ändras för vissa typer av underhålls-

arbeten som gör att de får senareläggas till en annan tidpunkt. Ett sådant exempel är 

buskröjning vid bergsskärningar där halkrisken kan utgöra en säkerhetsrisk under 

vinterperioden. Det finns frågor som är mer eller mindre viktiga när det gäller säkerhets-

aspekten. Ett sådant exempel är färgen på skyddskläder [Intervju PL].  

Samordning mellan underentreprenörer, sidoentreprenörer 

Trafikverket upphandlar en entreprenör för att sköta underhållet inom ett viss geo-

grafiskt område, och/eller på en viss bandel, eller vissa bandelar. Den entreprenör som 

har fått kontraktet kan i sin tur ta in underentreprenörer för att klara sina åtaganden 

gentemot Trafikverket. I de fall Trafikverket beslutar om ytterligare insatser av åtgärder, 

t.ex. ett specifikt växelbyte eller ett större slipersbyte kan denna åtgärda upphandlas av 

Trafikverket. Den entreprenören får då ett kontrakt mot Trafikverket och blir på så sätt 

sidoentreprenör till den ordinarie underhållsentreprenören. Mellan ordinarie entreprenör 

och sidoentreprenör upprättas inget avtal/kontrakt. 
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Under pågående spårarbete kan flera olika entreprenörer arbeta samtidigt. Det kan till 

exempel vara så att en entreprenör har totalansvaret och har sedan i sin tur kontrakterat 

underentreprenörer. För att säkerställa god säkerhet under arbetet är det viktigt att det 

finns en samordning mellan entreprenörerna. Det finns några generella riktlinjer vad 

gäller samordning och ansvar mellan entreprenörer, till exempel när det gäller svenska 

entreprenörer som tar in utländska underentreprenörer är det den svenska entreprenörens 

ansvar att se till att regelverket följs [Intervju UH]. Det är byggarbetsmiljösamordnare 

som har ansvaret för själva samordningen på byggarbetsplatsen och ofta är det under-

hållsentreprenören som har det övergripande ansvaret. När det gäller arbetsmiljöfrågor 

ska det finnas en byggarbetsmiljösamordnare, en BAS-U (byggarbetsmiljösamordnare – 

utförande) och en BAS-P (byggarbestmiljösamordnare – planering och projektering). 

[Intervju UH]. För att klargöra gränsdragningen och vad som gäller inom respektive 

”entreprenadområde” genomförs samrådsmöten [Intervju UH]. På samordningsmötena 

pratar man bland annat om gränslinjer mellan olika entreprenörers arbete och vad som 

gäller inom respektive område. Exempelvis när Trafikverkets projektledare handlar upp 

tillfälliga entreprenader (t.ex. slipersbyte) inom ramen för befintlig underhålls-

entreprenad. I det fallet blir den nya entreprenören BAS-U för sitt eget område [Intervju 

UH].  

Samordningsfrågor inom arbetsmiljöområdet har blivit mer uppstyrt sedan Banverket 

delades 1988 och förändringar har även skett pga. nya regler/föreskrifter inom arbets-

miljöområdet [Intervju UH]. I intervjuerna kom det dock fram flera synpunkter vad 

gäller samordning mellan entreprenörer. Idag lägger Trafikverket samordningsansvaret 

på entreprenören i så stor utsträckning som möjligt [Intervju E]. Men i intervju-

materialet framfördes synpunkter att Trafikverket borde fundera mer över samordningen 

och klargörandet över vem som är rådande i ett entreprenadområde då det ofta rör sig 

om geografiskt stora områden [Intervju PL]. Som det ser ut nu så kan den som är under-

hållsentreprenör vara var som helst inom arbetsområdet i princip vilken tid som helst på 

dygnet, om det då kommer in en sidoentreprenör (som Trafikverket engagerat) för att 

exempelvis byta en växel så måste samordningsansvaret vara klart och tydligt. Ett annat 

exempel är om en entreprenör har till uppgift att bygga om kontaktledningssystemet på 

en bangård så måste den som ska göra en eventuell felavhjälpning veta exakt vad den 

andra entreprenören har gjort [Intervju PL]. I intervjumaterialet ställer en respondent sig 

också tveksam till att drift- och underhållsentreprenören ska vara samordningsansvarig 

och relaterar också detta till det stora område som entreprenören ska ha samordnings-

ansvar för. Ett sätt att avvärja vissa samordningsproblem är att entreprenören utser en 

intern samordningsansvarig som kallar till samordningsmöten. På mötena deltar även 

Trafikverkets projektledare och man diskuterar projekt, delsträckor mm och 

samordningen kring dessa [Intervju E]. 

Tider i spåret  

En viktig aspekt som lyftes i intervjuerna är säkerhet kopplat till tid i spår. Järnvägs-

trafiken har ökat de senaste åren vilket innebär att det är svårare att få tid i spår för 

underhåll. En stor utmaning är hur man ska kunna bedriva säkert underhåll samtidigt 

som banan trafikeras av tåg [Intervju E]. I intervjuerna påpekades att man måste ta den 

tid det tar för att åtgärda ett fel, även om trafiken är avstängd pga. av en akutåtgärd. 

Från trafikverkets sida var man väldigt tydlig med att man inte kan tulla på säkerhets-

aspekter vid sådana fall [Intervju UH], samtidigt upplever man från entreprenörens sida 

att det finns ett stort problem med brist på tid i spåret idag. Om personalen som ska 

arbeta i spåret upplever att de har fått en för kort ”disptid” så finns risken att de tar 
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genvägar. Det kan också vara så att personalen blir stressad redan innan arbetet börjar 

och detta leder till en ökad risk för tillbud och olyckshändelser [Intervju E].  

4.3.2 Kontrollmekanismer  

Detta avsnitt handlar om kontrollen, dvs. att säkerhetsarbetet följs. Det finns olika typer 

av kontrollmekanismer exempelvis egenrapportering av entreprenören, möten samt 

externa kontroller.  

Byggråd och samrådsmöten 

Ett sätt att kontrollera säkerhetsarbetet är genom löpande möten. Det handlar dels om 

byggråd och dels om samrådsmöten.  

Samrådsmöten utgör en plattform för att reducera risken för olyckor och tillbud på inom 

hela eller delar av arbetsområdet [Intervju UH]. På samrådsmötet sker informations-

utbyte mellan involverade aktörer så att respektive part vet vad som gjorts inom olika 

arbetsområden. Till exempel om en ny entreprenör ska börja arbeta på ett befintligt 

arbete så tar Trafikverkets projektledare kontakt med basentreprenören för att informera 

vad som är på gång. Detta för att basentreprenören ska kunna styra undan sina arbeten 

från det område där den nya entreprenören ska vara inne och jobba [Intervju UH]. 

Det är också entreprenörens uppgift att göra kontroller vad gäller arbetsmiljön och 

enligt en intervjuperson på Trafikverket ska dessa frågor tas på byggmötena. Han menar 

att arbetsmiljö finns på dagordningen och då sker även en redovisning från entre-

prenören om vilka kontroller och hur många som genomförts. Här tas också upp de 

brister som noterats i kontrollerna samt vilka åtgärder som gjorts [Intervju UH]. De 

andra respondenterna [Intervju E och PL] påpekar dock att det ofta är tekniska frågor 

som diskuteras. Säkerhet och arbetsmiljö diskuteras inte lika ofta på byggmötena, men 

det förekommer. Undantaget är inträffade tillbud och händelser som diskuteras på 

byggrådsmötena och därefter skickar entreprenören en rapport till Trafikverket med 

vidtagna åtgärder. En anledning till att man inte behandlar arbetsmiljö och 

säkerhetsfrågor mera förklaras med den kultur som finns inom järnvägsbranschen där 

många har arbetat länge ute på spåret och vet hur de ska agera när det gäller säkerhets- 

och arbetsmiljöfrågor [Intervju PL]. 

Egenrapportering och entreprenörens egna kontroller 

En viktig del i kontrollen av säkerhetsarbetet är entreprenörernas egna arbete, dvs att de 

rapporterar in till Trafikverkets projektledare om de tillbud och andra händelser som 

sker. ”Det är en poäng med att få rapporter på tillbud, det är ju utifrån dessa man kan 

motverka uppkomsten av olyckor. Ett sätt att få verksamheten att utvecklas” säger 

entreprenören [Intervju E]. Entreprenören för bland annat loggböcker/ dagböcker och 

rapporterar i dessa om något skett och lämnar dem till Trafikverkets projektledare. Det 

kan till exempel vara så att det hänt en händelse på natten när projektledaren inte varit i 

tjänst. Då får projektledaren information om detta morgonen efter genom loggboken 

[Intervju UH]. 

I samtliga intervjuer framkommer det att det fortfarande finns problem med tillbuds-

rapporeringen och dokumenteringen av säkerhetsåtgärder, men man framhåller att det 

har blivit bättre. Entreprenören tror inte att en hög egen rapportering skulle ligga 

entreprenören i fatet vid nästa anbudsinlämning. Utan det är andra saker som påverkar 

bristen på rapportering. En orsak som lyfts fram är kommunikationsmissar i 

kombination med att alla regelverk och föreskrifter inte är anpassade till det praktiska 
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arbetet. Många av de personer som arbetar ute i spåret gör någon gång en felaktig 

bedömning av risken att vistas i spåret, men om det inte händer något så är det inte 

heller vanligt att dessa personer rapporterar detta som ett tillbud [Intervju UH].  

Utöver den löpande rapporteringen så gör entreprenören egna arbetsmiljörevisioner 

[Intervju E och UH]. Trafikverket och entreprenören gör också arbetskontroller. Den 

entreprenör vi intervjuat försöker göra en till två kontroller i månaden beroende på 

säsong. Själva kontrollen görs av arbetsledare, platschef, arbetschef eller säkerhets-

handläggare. Kontroller kan göras på planerade arbeten men också vid felavhjälpning. 

Det upplevs lättare att göra arbetsplatskontroller på planerade arbeten men utmaningen 

ligger i att göra arbetsplatskontroller vid felavhjälpning [Intervju E]. Anledningen till 

det senare fallet är att dessa åtgärder utförs på en icke förutsägbar plats, åtgärden ska 

genomföras så snabbt som möjligt samt att det kan vara svårt att informera den som 

eventuellt skulle göra en arbetsplatskontroll.  

Trafikverkets, transportstyrelsens kontroller 

Utöver entreprenörernas egna kontroller så genomför Trafikverket kontroller på 

arbetsplatsen, även Transportstyrelsen genomför ibland revisioner [Intervju E]. Det är 

viktigt att påpeka att formkraven, till exempel de krav som fanns i förfrågnings-

underlaget i upphandlingen avseende utbildning och kompetens, inte kontrolleras efter 

kontraktskrivandet utan här utgår beställaren (Trafikverket) från att entreprenören följer 

det som kontrakterats och de kvalitetscertifikat som de har [Intervju UH]. 

Trafikverket genomför bland annat oanmälda kontroller av byggarbetsplatser och då 

fokuserar man främst på säkerhetsfrågor [Intervju UH och E]. En uppfattning från 

Trafikverkets sida är att de oanmälda kontrollerna har inneburit en ökad säkerhet och ett 

ökat säkerhetsmedvetande hos de som arbetar i spåret [Intervju UH]. Det påpekas dock 

att de (Trafikverket) borde bli bättre på att utöva kontroller och revisioner hos entre-

prenörerna, då det kan uppstå viss slentrian bland de som jobbar i spåret [Intervju PL]. 

Minst en gång under kontraktsperioden gör även Trafikverket tillsammans med entre-

prenören en större arbetsmiljörevision [Intervju UH].  

Uppfattningen från både Trafikverket och entreprenören är att Arbetsmiljöverket inte 

gör kontroller på entreprenörens arbetsplatser [Intervju UH och E]. 

Lokförarnas rapportering 

I intervjumaterialet har det också kommit fram att lokförare under sina körningar ibland 

rapporterar in om de ser något på spåret som kan upplevas vara en risk eller potentiell 

fara [Intervju UH och E]. Detta kan ses som ett komplement till entreprenörernas 

egenrapportering. En respondent förklarar att de som själva arbetar i spåret gör ibland 

felaktiga riskbedömningar och om det inte sker någon olycka så rapporteras inte 

felaktigheten in. I flera sådana fall har lokförare istället rapporterat in det, exempelvis 

kan det handla om personer som befunnit sig i omedelbar närhet av spåret [Intervju 

UH].  

4.3.3 Åtgärder vid risker i arbetet 

Om det uppmärksammats brister, exempel vid en kontroll, eller om det rapporterats in 

tillbud så finns det rutiner för hur dessa ska åtgärdas och återkopplas. Vid tillbud 

skickas en rapport till Trafikverkets projektledare. Projektledaren begär sedan en 

handlingsplan på hur åtgärden har hanterats [Intervju E]. En åtgärd kan vara att stänga 

arbetet. Av intervjumaterialet kommer det fram att det endast i undantagsfall sker 
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nedstängning av arbete på grund av säkerhetsbrister. Entreprenören berättar om ett 

tillfälle då det saknades riskbedömning och då fick inte arbetet fortsätta förrän 

riskbedömning hade tagits fram [Intervju E]. Vid en säkerhetskontroll får Trafikverkets 

projektledare och platschefen ta del av samma rapport. Om det upptäcks fel vid 

kontrollen tar projektledaren sedan kontakt med platschefen och begär en redogörelse 

för hur problemet ska hanteras och begär också att problemet tas upp på kommande 

byggmöte [Intervju UH]. Trafikverkets uppfattning är att entreprenören själv tar 

allvarligt på brister i säkerheten [Intervju UH]. Om det är säkerhetsledaren och/eller 

tillsyningsmannen som brustit i sin verksamhet lyfts han ut från tjänsten. Om det är 

mindre brister som inte åtgärdas, utan kvarstår vid återkommande kontroller så samlar 

man personalstyrkan för en genomgång av de säkerhetsregler som gäller. Denna typ av 

händelser återkopplas sedan till Trafikverkets projektledare [Intervju UH].  

Att verkligen få ut budskapet/informationen om vilka säkerhetsregler som gäller till de 

som arbetar i spåret kan i många fall vara ett problem. Därför är det viktigt att det sker 

ett skriftligt överlämnande av information som berör säkerhetsfrågor.  

4.4 Intervjuer om feedback till nästa upphandling – funktioner för 
lärande och erfarenhetsutbyte 

I våra intervjuer ställde vi också frågan om återkoppling mellan kontraktsomgångarna, 

dvs. om man tar hand om den erfarenhet man fått från föregående upphandling till när 

man ska göra nästa upphandling. Vad gäller återkopplingen från inlämnade anbud till 

förfrågningsunderlaget/upphandlingen finns det en gruppering som projektledaren kan 

vända sig till för att få med det i kommande mallar som ska används för upphandling/ 

förfrågningsunderlag. På Trafikverket finns det en grupp som arbetar med uppdatering 

av mallarna och vid varje upphandling brukar det alltid bli någon form av justering i 

mallarna. Uppdatering av mallarna kan också bero på påtryckningar från branschen, 

dvs. att de föreslår förändringar. Ett sådant exempel är angivandet av R-mängder 

(reglerbara mängder) där det vid Totalentreprenad upplevdes svårt att räkna på om dessa 

inte fanns angivna.  

En generell synpunkt som framkom var att det måste till en attitydförändring inom såväl 

Trafikverket som inom entreprenörssidan när det gäller hela processen, dvs. upphand-

ling, genomförande och återföring. Möjligheten att åstadkomma förändringar bygger 

dock mycket på förändringsbenägenheten hos chefer och ledare på olika nivåer i respek-

tive organisation. 

4.5 Sammanfattningsvis på järnvägssidan 

Det övergripande intrycket från intervjuerna är att upphandlingsprocessen fungerar bra. 

Nuvarande upphandlingsprocess med de så kallade STUK-mallarna innebär en enhet-

ligare, och till viss del tydligare processtruktur jämfört med tidigare. De regionala (via 

Banregionerna) skillnader som fanns tidigare har reducerats väsentligt. I intervjuerna 

har dock ett antal problem vad gäller upphandlingsprocessen uppmärksammats:  

1. Tidsaspekten. Projektledaren upplever att det ibland är mycket korta process-

tider (ett par månader) och då finns det risk att en del frågor inte blir helt tydliga. 

När det gäller större och längre underhållskontrakt brukar det vara mer tid för 

upphandlingsprocessen och då finns det även mer utrymme för att förtydliga en 

del frågor mm. [Intervju PL]. Ett problem i sammanhanget är att en del arbeten 

läggs ut sent på året vilket innebär att upphandlingsprocessen inte får den tid 

som egentligen skulle behövas. 
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2. Det finns en problematik i att Trafikverket löpande reviderar gamla och 

utfärdar nya regler. Det kan vara så att förfrågningsunderlaget bygger på en 

viss typ av regler, men att dessa revideras under kontraktstiden. Detta kan bli 

kostsamt för Trafikverket som beställare då det kan tillkomma tilläggskostnader 

[Intervju UH]. Upphandlaren på Trafikverket förklarar att de försöker ”baka in” 

de regelförändringar som sker under kontraktstiden, även om de inte var med 

från början i upphandlingarna. Det är dock viktigt att påpeka att detta gäller 

endast regelförändringar och föreskrifter, de handlingar som utgör förfrågnings-

underlaget och som sedan blir anbud och konkreta kontrakt ändras inte [Intervju 

U]. Detta är bl.a. en anledning till att man skiljer reglerna från kontraktet och 

endast hänvisar till regeldokumenten i kontraktet.    

3. Järnvägsbranschen upplevs fortfarande vara relativt ”ung” vad gäller beställare–

utförare och det krävs fortfarande mycket arbete med att säkerställa förfråg-

ningsunderlagen [Intervju E]. 

4. Entreprenören påpekar at det inte finns några (ekonomiska) incitament eller 

mervärde från Trafikverkets sida att ha extra säkerhetsföreskrifter utöver det 

som står i kontraktet. Dessa måste istället sättas hos entreprenören i sin egen 

organisation. I intervjun uttrycks en önskan att säkerhets- och arbetsmiljöfrågor 

skulle kunna få ett mervärde i samband med anbuden. Som situationen är nu 

känns det ibland lite onödigt att ta fram en allt för omfattande riskanalys innan 

man vet utfallet av upphandlingen [Intervju E].  

Av intervjuerna framgår att det finns en kompetensbrist i järnvägssektorn, både hos 

beställare och hos entreprenör. Trafikverkets övergång till renodlad beställare, 

slimmade organisationer, korta kontraktstider, små vinstmarginaler är exempel på några 

aspekter kopplade till kompetens- och utbildningsperspektivet och motivationen till 

förbättringar. En viss oro finns att detta kommer att påverka attityd och beaktande av 

arbetsmiljö- och säkerhetsfrågor.     

Ökad trafik i spåret i kombination med flera tågoperatörer innebär svårigheter att hitta 

”lediga tider” i spåret för underhållsarbete. De ”lediga tider” som finns i spåret är i vissa 

fall otillräckliga för att kunna utföra underhållsåtgärden på ett bra sätt utifrån ett arbets-

miljö- och säkerhetsperspektiv vilket kan resultera (och faktiskt har resulterat), i 

olyckor.   

Det finns ett flertal föreskrifter, standards och handböcker som på olika sätt reglerar och 

styr verksamhet kopplad till arbetsmiljö och säkerhet vid spårarbeten. Även om det i 

upphandlingen endast åberopas ett begränsat antal föreskrifter så kan det i praktiken bli 

betydligt fler, eftersom det i föreskrifterna förekommer hänvisningar till andra när-

liggande föreskrifter. En annan aspekt är att det inte finns någon naturlig väg för att 

sprida information om uppdateringar, (nya versioner). Ny version av en gällande före-

skrift kan komma efter det att kontraktet skrivits under. 
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5 Jämförelse mellan väg och järnväg 

Man kan konstatera att det finns stora olikheter med avseende på uppbyggnad, funktion 

och komplexitet mellan vägens och järnvägens infrastruktur. Stora skillnader finns även 

när det gäller vilken typ av trafik (hastighet, intensitet, bromssträcka, etc.) som före-

kommer på respektive infrastruktur. Av naturliga skäl måste därför regelverk och 

föreskrifter, liksom personalens utbildning och kompetens anpassas till respektive 

trafikslags speciella miljö. I detta avsnitt redovisas några jämförande aspekter avseende 

säkerhets- och arbetsmiljöfrågor vid väg- och spårarbeten.   

5.1 Regelverk 

På vägsidan har Trafikverket nyligen infört nya regelverk avseende säkerhet vid arbete 

på väg. Eftersom dessa ännu inte implementerats fullt ut är det svårt att i dagsläget dra 

några slutsatser om vilka effekter, positiva eller negativa, som dessa kommer att få på 

säkerheten. Förhoppningen med de nya reglerna är att de ska leda till säkrare väg-

arbetsplatser genom att ge bättre förutsättningar för att göra rätt från början.  

Säkerhetsfrågor i samband med arbete i spår eller spårområde är reglerat i ett flertal 

lagar och förordningar av mer övergripande karaktär, men är samtidigt tydliga med 

vilket ansvar som vilar på såväl infrastrukturförvaltaren som den enskilda personen. 

Vilka regler och förutsättningar som konkret gäller i den operativa underhålls-

verksamheten finns reglerat i ett flertal interna föreskrifter och handböcker inom 

Trafikverket. I dessa dokument tydliggörs på ett mycket konkret sätt hur säkerhetsfrågor 

ska hanteras. Det gäller exempelvis utbildningskrav och behörighetskrav (vilket kan 

variera beroende på arbetsuppgifter), personalens hälsokrav (bl.a. syn, färgseende, 

hörsel), förmedling av information mellan arbetsledare och egen eller inhyrd personal, 

kommunikationen med tågtrafikledningen, personlig skyddsutrustning.  

Regelverket för arbete/åtgärder i spår och spårområde är mer omfattande och mer 

detaljerat jämfört med motsvarande regler för arbete/åtgärder på väg. Järnvägens 

mycket styrda regelverk skapar små möjligheter för entreprenörerna att ta fram egna 

lösningar.   

Gemensamt för väg och järnväg är att det tycks förekomma vissa brister när det gäller 

att kommunicera ut till personalen vad som gäller i olika regelverk. Även när det gäller 

att kommunicera ut förändringar i Trafikverkets regelverk är uppfattningen att det finns 

brister i kommunikationsvägarna och rutinerna för informationsspridning. 

5.2 Upphandlingsfasen 

Väg och järnväg använder numera samma upphandlingsmallar i grunden. 

Det nya regelverket på vägsidan ska förhoppningsvis minska motivet att spara på 

säkerhetsåtgärder eftersom dessa ersätts enligt kontrakt. 

Enligt Trafikverkets riktlinjer ska upphandlingskraven inte vara för detaljerade, det 

måste finnas utrymme för innovationer och egna lösningar. Vid intervjuerna framgår det 

dock både på väg- och järnvägssidan att man anser att det saknas incitament för att öka 

säkerheten utöver de ”minimikrav” som anges i upphandlingen. På vägsidan framförs 

också synpunkter på att storleksordningen på de viten som utdelas om inte kraven som 

ställs på säkerhetsanordningar i kontrakten uppfylls kan vara för låga. Det kan 

exempelvis löna sig att strunta i ett TMA-skydd och istället ta kostnaden för vitet. 
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Ett problem på vägsidan är att det är ett ”otydligt flöde” mellan aktörer i upphandlings-

fasen. Det finns mycket att vinna på att det blir mer systematiskt beskrivet vilka aktörer/ 

experter som ska involveras och i vilket skede. Ett exempel på otydligheten på vägsidan 

är att Trafikingenjören inte alltid blir involverad i ett tidigt skede av upphandlings-

processen. Detta kan ibland leda till felaktigheter i förfrågningsunderlagen och därmed 

oförutsedda kostnader för att entreprenören ska kunna genomföra arbetet enligt gällande 

regelverk. 

När det gäller järnvägssidan förefaller det vara lite tydligare struktur på ”flödet” mellan 

aktörerna i upphandlingsfasen. Detta beroende på att det redan i den inledande upphand-

lingsfasen tillsätts en grupp med de kompetenser som behövs, t.ex. när det gäller säker-

het, kvalitet, risk och arbetsmiljö. En aspekt som dock framkommit i genomförda inter-

vjuer är att den projektledare som är med i upphandlingsfasen inte alltid är den som 

sedan blir projektledare för det aktuella projektet.  

5.3 Genomförandefasen 

5.3.1 Trafikstörning 

Ett gemensamt problem vid väg- och spårarbeten är den störning som dessa innebär för 

trafiken. Vid vägarbeten har man dock lättare att minimera störningen genom om-

ledning av trafiken eller genom att välja att utföra arbetet vid tidpunkt på dygnet då 

trafiken inte är så intensiv.  

Den högsta skyddsnivån för banarbete, som kallas A-skydd, innebär avstängt spår. Den 

lägsta skyddsnivån kallas Manuell tågvarning och innebär att en person håller uppsikt 

och varnar de som utför banarbetet när tåg kommer. 

Likväl så kan kravet på att trafiken på vägen och på spåret måste komma fram med 

minsta möjliga störning ge konsekvenser för arbetarnas säkerhet.   

På grund av de allvarliga olyckor som inträffat tidigare vintrar så har Trafikverket 

beslutat att införa A-skydd vid snöröjning (vintern 2013/14) på sina järnvägsanlägg-

ningar. Detta kommer att ställa stora krav på planeringen för att inte orsaka alltför stora 

störningar i trafiktäta delar av anläggningen (exempelvis Stockholm).  

5.3.2 Korta jobb 

Ett gemensamt problem med att upprätthålla säkerheten, uppstår i samband med (akuta) 

problem som innebär behov av en kortvarig åtgärd. 

På vägsidan är etableringen av vägarbete det absolut farligaste momentet. Vid kort-

variga arbeten så kan etablering och avetablering av arbetsplatsen ta längre tid än själva 

arbetet. Att minimera tiden som arbetarna befinner sig på körbanan är av största vikt.  

Järnvägstrafiken har ökat de senaste åren vilket innebär att det är svårare att få tid i spår 

för underhåll. Ett stort problem är att få tid i spår vid akut felavhjälpning. Personal ska 

inställa sig på plats inom en viss given tid, det är dock inte säkert att tid i spår erhålls 

direkt. Vid långa väntetider kan det hända att personalen chansar och genomför 

åtgärden innan de fått tid i spår, vilket uppenbart kan innebära en ökad olycksrisk. 

Enligt intervjuerna och diskussioner i referensgruppen är det också vid akut felavhjälp-

ning som flest incidenter inträffar. 
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5.3.3 Utbildning/kompetens 

Ytterligare ett gemensamt problem är att det kan vara svårt för huvudentreprenören att 

säkerställa att underentreprenörerna har rätt kompetens för att på ett säkert sätt kunna 

genomföra arbete på väg/i spår.  

På vägsidan uppstår ibland arbetstoppar, inte minst inom vinterväghållningen, som gör 

att man måste kalla in extra personal med kort varsel, och då kan det var svårt att 

kontrollera att kompetenskraven är uppfyllda. 

Även på järnvägssidan uppstår arbetstoppar kopplat till vinterhalvåret och järnvägens 

snöproblematik. Här har det i samband med utredningar av inträffade olyckor visat sig 

att det i vissa fall saknats tillräcklig kompetens. De formella kompetenskraven, t.ex. 

behörighet att vistas i spår och spårområde kan vara uppfyllda, medan erfarenhet och 

annan teknisk utbildning saknats. Vissa personalgrupper som arbetar i spåret, t.ex. 

svetsare, besiktningspersonal, har en speciell form av behörighet som finns registrerad i 

ett centralt register inom Trafikverket.    

5.3.4 Kontroller 

Inom såväl vägsidan som järnvägssidan sker kontroller bl.a. via entreprenörens egen-

kontroller och även via Trafikverkets oanmälda arbetsplatskontroller. Hur ofta denna 

typ av kontroller genomförs beror på organisation och vad det är för typ av projekt. På 

både väg- och järnvägssidan finns protokoll/ checklistor som ska fyllas i vid Trafik-

verkets kontroller. Statistik från dessa kontroller redovisas på Trafikverkets hemsida. 

Resultaten från kontrollerna ska rapporteras till projektledaren, och görs direkt och/eller 

vid byggmötena. En allmän uppfattning är att i samband med byggmöten är det ofta 

frågor av teknisk natur som tas upp och säkerhets- och arbetsmiljöfrågor får lite av en 

”undanskymd plats” på dagordningen.  

En notering som gjorts utifrån intervjuerna på järnvägssidan är att man inte uppfattar att 

Arbetsmiljöverket gör några kontroller på entreprenörernas arbetsplats. På vägsidan är 

uppfattningen att Arbetsmiljöverket borde göra fler kontroller, speciellt vid större 

arbeten som pågår under längre tid. 

Utifrån vad som framkommit vid intervjuerna så tycks det inte vara så stor skillnad 

mellan väg och järnväg i hur kontrollerna fungerar (eller inte fungerar) eller hur de följs 

upp. 

5.4 Återkoppling 

En generell synpunkt som framkommit är att det måste till en mer genomgripande 

attitydförändring inom både Trafikverket och hos entreprenörerna när det gäller hela 

processen, dvs. upphandling, genomförande och erfarenhetsåterföring. I vilken omfatt-

ning detta kan realiseras beror på förändringsbenägenheten hos chefer och ledare på 

olika nivåer i respektive organisation.  

Återkopplingen till upphandlingsfasen sker till viss del i samband med referensgrupps-

möten där man diskuterar de synpunkter som kommer fram i samband med anbuds-

värderingen och kontraktsskrivandet.  

Inom järnvägssidan finns tydliga regler (bl.a. BVH 1906) för hur olyckor, tillbud och 

avvikelser ska hanteras, både utredningsmässigt och med avseende på rapportering. I 

Transportsstyrelsens regelverk är det tydligt reglerat hur och i vilken omfattning 

olycksrapporteringen från Infrastrukturförvaltaren ska ske.  
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Via intervjuerna med entreprenörer på järnvägssidan har det framkommit att tillbuds-

rapporteringen ses som en viktig del i den egna organisationen. Genom att lyfta och ta 

inträffade tillbud på allvar finns bra möjligheter att utveckla säkerhetsarbetet ytterligare. 

Det gäller dock att den personal som rapporterar tillbud också får information om vilka 

åtgärder som vidtas och på så sätt känner en delaktighet i utvecklingsprocessen. 

Det sägs finnas rutiner för hur olyckor och tillbud ska rapporteras även på vägsidan. 

Utifrån intervjuerna är dock upplevelsen att dessa inte följs i lika stor utsträckning som 

på järnvägssidan. 
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6 Diskussion och förslag till förbättringar 

Underhållsverksamheten vid väg- respektive spårarbeten är av helt olika karaktär vilket 

beror på faktorer som exempelvis typ av arbete/arbetsmoment som ska utföras, trafik-

situationen, infrastrukturens uppbyggnad. Detta innebär också att de risker som under-

hållspersonalen kan ställas inför varierar och detta återspeglar sig också i utformningen 

av de regelverk som gäller för att arbeta med väg- respektive spårarbeten.  

I förekommande regelverk definieras vilka krav som ställs med avseende på säkerhets- 

och arbetsmiljöfrågor vid väg-och spårarbeten. För att regelverket ska få det genomslag 

som är tänkt krävs att det beaktas och följs i alla delar av processen, dvs. vid upp-

handling, genomförande och erfarenhetsåterföring vilket inte alltid tycks vara fallet. 

Detta understryks av det faktum att det trots regelverket inträffar ett flertal mer eller 

mindre allvarliga olyckor varje år.   

Möjligheterna och förutsättningarna att förbättra arbetsmiljön och säkerheten för under-

hållspersonalen måste diskuteras/beaktas utifrån flera olika aspekter och på olika nivåer. 

Vilken attityd och kultur som råder på olika nivåer i respektive organisation, tolknings-

utrymmet i olika regelverk, incitament för att beakta alla delar av regelverket, tidspress 

är exempel på några aspekter. Brister i kommunikationen i olika led och mellan olika 

personer är ytterligare en aspekt som framkommit via intervjuerna.  

I detta avsnitt redovisas några förslag som bedöms kunna förbättra säkerheten och 

arbetsmiljön för personal som arbetar med underhåll på väg eller i spår. Redovisade 

förslag är av karaktären att vissa förslag gäller för både väg- och järnvägssidan medan 

andra riktar sig enbart till väg-respektive järnvägssidan 

Nya regelverk - övergångsregler  

Implementeringen av nya eller reviderade regelverk för verksamheter inom väg- 

respektive järnvägssidan tar i många fall lång tid. Det är viktigt att göra helt klart vad 

som gäller vid övergång mellan olika regelverk, dvs. när och för vilka avtal eller 

kontrakt nya regelverket ska gälla och hur äldre avtal/kontrakt hanteras. Det har även 

framkommit att det finns brister i kommunikationen om nya eller reviderad regelverk.   

* Vi föreslår att man tar fram tydligare och enhetligare rutiner för implementering och 

informationsspridning av nya/reviderade regelverk både inom väg- och järnvägssidan. 

Se även kapitel 7. 

Upphandlingsprocessen 

Det har visat sig inom vägsidan att det finns en otydlighet beträffande vilka kompe-

tenser som behövs och i vilken omfattning och i vilket skede olika aktörer ska 

involveras i upphandlingsfasen. I projektet har även framkommit att det finns brister 

med avseende på att återkoppla erfarenheter från genomförda upphandlingar/kontrakt 

till nya upphandlingar/kontrakt.  

* Vi föreslår att man tar fram bättre/tydligare rutiner för upphandlingsprocessen. Detta 

gäller framför allt inom vägsidan, där det framgår vilka aktörer (kompetenser) som ska 

delta och i vilket skede i processen. På både väg- och järnvägssidan bör tydliga och 

konkreta rutiner för erfarenhetsåterföring till upphandlingsfasen tas fram.    

Riskbedömning 

Riskbedömningen behandlas ibland som formalia, utan faktiskt värde, vilket gäller för 

både väg- och järnvägssidan.   
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* Vår bedömning är att riskbedömningen/-analysen definitivt borde kunna vidare-

utvecklas till ett bättre verktyg för att höja säkerheten vid väg- och spårarbete.  

Utbildning och kompetens 

Trafikverket har gått från att ställa krav på utbildning till kompetenskrav i upphand-

lingen på vägsidan. Ett kompetenskrav är inte lika konkret som ett utbildningskrav och 

kan på så vis försvåra kontrollen av att personalen har tillräckliga kunskaper. Det kan 

enligt SEKO på sikt medföra att kompetenskraven delvis luckras upp och att personalen 

därmed får bristande säkerhetsutbildning. Här anser man att noggranna kompetenstester 

bör utföras på all personal som arbetar på väg, på motsvarande sätt som man utför 

kompetenstest i form av körkort för bilister. 

En situation då det kan vara särskilt svårt att säkerställa att personalen har tillräckliga 

kunskaper är då man tillfälligt behöver hyra in personal, särskilt vid arbetstoppar. Ny 

eller inhyrd personal har inte alltid tillräcklig kunskap i rutiner och ansvarsfördelning 

för vägarbete. Detta är ett problem som tycks gemensamt för väg- och järnvägssidan 

men där vi inte har något konkret förslag på hur man ska hantera det. 

Man kan också se att det inte bara är kunskaper som brister utan även personalens egen 

riskmedvetenhet. Här finns säkert likheter med bilkörning, dvs. man vet vad som gäller 

men man bryr sig inte. Utbildningen skulle kanske därför behöva innefatta mer än bara 

kunskapsöverföring och även behandla attityder och normer. 

Kontroller 

Det tycks enligt intervjuerna förekomma en del brister i entreprenörens egenkontroller. 

Rutinerna för hur dessa följs upp är dessutom ganska oklara. Följs det enbart upp om 

egenkontrollen är gjord eller tar man även del av resultaten av kontrollen? Om så är 

fallet, blir det några konsekvenser/åtgärder till följd av de eventuella brister som hittats? 

Förutom entreprenörens egenkontroller så genomför som tidigare beskrivits Trafik-

verket kontroller av arbetsplatser. I tabellen nedan visas resultatet av de ordinarie 

kontroller av vägarbeten som Trafikverket genomfört för kategorin Drift/Underhåll 

under 2011–2013, fördelat på Godkända kontroller, kontroller med Mindre allvarliga 

brister och Allvarliga briser för alla beställare, regioner och typer av arbeten. 

Omfattningen av kontroller har inte minskat de senaste åren, tvärtom så har de snarare 

ökat. Även om man jämför med statistik från Vägverkets kontroller de senaste åren fram 

till 2010 så verkar omfattningen ligga på i stort sett på samma nivå. Så den synpunkt 

som framförts att antalet kontroller skulle ha minskat stämmer inte med verkligheten. 

Det som dock kan konstateras är att det inte går att se någon trend som tyder på att 

antalet kontroller, där brister konstaterats, skulle ha minskat med åren. Andelen 

kontroller med allvarliga brister verkar ligga ganska konstant på ca 20 procent.  

På järnvägssidan ser det inte bättre ut, hela 71 procent kontroller med allvarliga 

avvikelser och 8 procent med mindre allvarliga under 2013, se Figur 2. Detta ligger 

långt från målvärdet 90 procent utan allvarlig avvikelse. 
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Tabell 1 Resultatet av Trafikverkets ordinarie kontroller på vägarbetsplatser för 

kategorin Drift/Underhåll under 2013 fördelat per region och totalt samt även totalt för 

2012 och 2011.  

Region  

2013 
Godkänt  

 

Mindre allvarligt  
 

Allvarligt  
 

Total  
 

SM 64 8 6 78 

SVÄ 62 23 42 127 

SSY 56 12 17 85 

SÖ 38 15 7 60 

SN 32 11 20 63 

SST 28 11 6 45 

Totalt 2013 280 80 98 458 

Totalt 2012 272 74 84 430 

Totalt 2011 246 66 73 385 

 

 

Figur 2. Ackumulerat utfall av samtliga de arbetsplatskontroller på järnväg som 

Trafikverket utfört under 2013. Målet är 90 % utan allvarlig avvikelse.  

* Vi föreslår att det tas fram bättre rutiner för att följa upp resultaten från kontroller och 

vidtagna åtgärder vid konstaterade brister. 

Rapportering av olyckor och tillbud 

När det gäller rapportering av trafikolyckor (olycka med person- eller egendomsskada 

som följd) och tillbud (händelser som kunde ha lett till trafikolycka) vid vägarbeten har 

vi funnit flera problem.  

1. Definitionerna av olycka och tillbud vid vägarbete skiljer sig åt mellan de olika 

systemen (polis, sjukhus, varje entreprenör, Trafikverket, Arbetsmiljöverket, 

försäkringsbolag).  
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2. Vad som ska rapporteras skiljer sig åt mellan systemen och blir därmed otydligt 

för de inblandade. 

3. Det är oklart hur stor andel av olyckorna och tillbuden som rapporteras.  

4. Rapportering tycks bristfällig framförallt vad gäller olyckor utan personskador 

och tillbud. 

5. Uppföljning och återkoppling av rapportering är bristfällig. 

* Vi föreslår:  

1. En samordning av vilka definitioner som ska användas. 

2. En förenklad rapportering, i linje med det samarbete som gjorts mellan 

Försäkringskassan och Arbetsmiljöverket, där anmälan görs på en och samma 

blankett, interaktivt.  

3. Att man ser över rutinerna för olycks- och tillbudsrapportering. För att kunna 

vidta åtgärder och förhindra framtida olyckor är det viktigt att alla olyckor och 

även tillbud rapporteras.  

4. Att tillbudsrapportering förenklas exempelvis med en mobilapplikation där man 

på ett lätt sätt helt kort kan rapportera direkt för att senare ge en utförligare 

rapport. 

5. Förbättrade rutiner för uppföljning av olycks- och tillbudsrapportering. 

6. Att entreprenören också rapporterar vilka åtgärder som vidtagits på grund av 

olycka eller tillbud. Detta för att bidra till att liknande händelser inte ska inträffa 

vid andra arbetsplatser. Uppföljning ska även innehålla en redovisning av vilka 

åtgärder som vidtagits tack vare rapporteringen. 

7. Att återkoppling bör ges till dem som lämnat rapporten och till dem som varit 

inblandade i den aktuella händelsen. Återkopplingen bör innehålla information 

om eventuell förändring i rutiner, material eller annat som ska förhindra åter-

upprepning av den rapporterade typen av incidenter/olyckor. Detta för att det ska 

finnas ett bättre incitament för att rapportera olyckor och tillbud. 
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7 Rekommendationer för fortsatta studier 

Med hänsyn till det nya regelverket på vägsidan visar intervjuerna med de olika 

aktörerna att reglerna ännu inte till fullo implementerats i verksamheten och att det 

tycks råda en viss oklarhet i roller och ansvar mellan olika aktörer på olika nivåer i 

organisationen. Även på järnvägssida har det skett, och sker kontinuerliga förändringar i 

regelverk och föreskrifter, bl.a. när det gäller arbete i och omkring spårområdet. 

Effekterna av sådana förändringar beror i likhet med vägsidan på hur de implementeras 

och tolkas i den praktiska verksamheten. Med anledning av detta är det av stor vikt att 

få kunskap om och förståelse för hur implementeringsprocesserna fungerar och vilka 

eventuella barriärer som kan identifieras.  

Med hjälp av förslagsvis intervjuer och fallstudier kan implementeringsprocessen av 

nya och reviderade regelverk i den administrativa och operativa verksamheten inom 

Trafikverket och hos entreprenörer inom underhållsområdet beskrivas och analyseras.  

Hur implementeringsprocessen genomförs påverkar i sin tur faktorer som roller, ansvar, 

tolkning och efterlevnad av regelverket. En ökad kunskap om sambandet mellan dessa 

faktorer skapar därmed bättre förutsättningar för att på kort och lång sikt reducera 

antalet olyckor och tillbud samt konsekvenserna av dessa.     

En fortsatt studie bör besvara bl.a. följande frågor: Hur fungerar implementerings-

processen i praktiken, vem tar ansvar, vilka kommunikationskanaler utnyttjas, hur 

hanteras det kontraktsmässigt, sker någon uppföljning, hur tolkas nya skrivningar, var 

brister det och varför? Detta ger i sin tur ökad förståelse för hur processen fungerar i 

dagsläget och ger därmed ett bra underlag för att analysera vilken utvecklingspotential 

som finns med avseende på implementeringsprocessen. I nära samverkan kan då en 

diskussion initieras för att ta fram förslag till förbättrade rutiner för implementering av 

nya regelverk och för att följa upp att man får de avsedda effekterna (APV: bättre 

hantering av arbetsmiljökrav i upphandlingen, nya säkerhetslösningar, …). 

På sikt förväntas den föreslagna studien leda till förbättrade rutiner och snabbare 

processer för att införa nya/reviderade regelverk i den praktiska verksamheten. Detta i 

sin tur bör leda till att man snabbare uppnår avsedd effekt vare sig det gäller regler som 

ska bidra till ökad säkerhet för personalen eller till effektivare underhåll.  

Ett ytterligare förslag till fortsatta studier är att göra en genomgång av inträffade 

olyckor och tillbud för att öka kunskapen om hur arbetsmiljö och säkerhetsfrågor 

hanteras i den operativa verksamheten. En sådan analys bör ge information om vilka 

händelser som inträffat var i kedjan och hur de har hanterats. På så sätt finns möjlighet 

att få kunskap om var förbättringar kan ske och det kan även ge underlag för att revidera 

regelverket. Det har framkommit att antalet olyckor som rapporteras skiljer sig åt om 

man utgår ifrån Trafikverkets uppgifter och sedan jämför dessa med andra källor. 

Varför så är fallet är inte klarlagt. 

Även om hastigheten hos passerande fordon vid vägarbeten inte har diskuterats i någon 

större omfattning under intervjuerna så är det utan tvekan så att det är ett problem som 

oroar dem som arbetar på vägen. 

Det har genom åren gjorts ett flertal studier av olika metoder och åtgärder för att få 

trafikanterna att sänka/anpassa hastigheten (exempelvis Bolling & Sörensen, 2008; 

Persson, 2011; Rosander, Arnehed och Johansson, 2001; Sörensen & Wiklund, 2011). 

En del har visat sig vara ganska effektiva. Ett förslag som framkommit i intervjuerna, 

och som också använts vid vissa tillfällen, är att anlita polisen för trafikövervakning i 
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samband med korta arbeten. Detta är ett mycket effektivt sätt att öka trafikanternas 

uppmärksamhet och få ned hastigheterna förbi vägarbetsplatsen.  

Trots påvisade positiva effekter på hastigheten så tycks det som om få av dessa åtgärder 

har kommit till någon större användning i praktiken.  

Det har också utvecklats och testats utrustning för att automatisera utplaceringen av 

sidomarkeringsskärmar (Lidström & Odermatt, 2010). Denna typ av utrustning skulle 

väsentligt kunna öka säkerheten för arbetarna i samband med etableringen av en 

vägarbetsplats, men det är osäkert i hur stor utsträckning utrustningen har kommit till 

användning. 

Det finns säkert flera orsaker till detta såsom exempelvis kostnader, bristande informa-

tionsspridning, behov av vidareutveckling, etc. En studie för att undersöka vilka dessa 

orsaker är och vad som krävs för att nya metoder/åtgärder ska komma till användning 

vore värdefull.  
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Intervjuguide Upphandlare 

Allmänt 

Kort info om projektet 

Berätta vem du är, vad du jobbar med och hur länge du arbetat med detta 

Generellt mallar, upphandling, regelverk  

Kopplingen mellan underlagsdokumenten inför ett kontraktskrivande (regelverk, 

administrativa föreskriver - mallar och upphandlingskontrakt) – berätta hur denna ser 

ut? Hur ser kopplingen ut mellan mallarna och kontrakten? Är det något som faller bort 

i kontrakten? 

Hur arbetar man integrerat? Vem gör vad? Hur delas information? Mm  

Vad är syftet med mallar? Homogenisering av mallar – varför detta?  

Hur går arbetet med underlagsmallarna till? Berätta om processen? Koppling till 

upphandlingsarbetet?  

- Vilka är inblandade, när, hur?  

- Referensgrupper? Möten mm  

- Är det någon aktör som bör vara inblandad, men som inte är det  

Vad skulle du vilja förbättra med mallarna?  

Vilken kompetens behövs i arbetet?  Saknas någon hos er? 

 

Prioritering mellan frågor kopplat säkerhet 

Rangordna gärna de fem viktigaste frågorna. På vilken plats kommer arbetsmiljö och 

säkerhet? Hur prioriterar man mellan frågor? 

Vilken är den svåraste frågan att arbeta med i mallarna?  

 

Säkerhetsfrågor och arbetsmiljöfrågor 

Hur arbetar ni med att få in säkerhets och arbetsfrågor i mallarna?  

Svårigheter/lätt?  

Ge ett exempel på en säkerhetsfråga som ni arbetat med att få in – hur gick arbetet till, 

vilka involverades? Var stötte ni på problem? 

Vilken säkerhetsfråga är mest prioriterad?  

Vilken säkerhetsfråga år minst prioriterad?  

Varför? 

Hur hanterar ni motstridiga intressen när det gäller en säkerhetsfråga? ge exempel då 

detta skett och hur processen gick till för att lösa intressekonflikten? 

Vilken arbetsmiljöfråga är mest prioriterad att få med i underlagen? 

Vilken arbetsmiljöfråga är minst prioriterad att få med? 

Varför? 
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Gör ni avstämningar med fackliga organisationer när ni arbetat med säkerhets- och 

arbetsmiljöfrågorna? Avstämning med andra?  

Regler och föreskrifter kopplat till kontrakt – hur får man överblicken?  

 

Uppföljning av mallarna/kontakten kopplat till säkerhet och arbetsmiljö 

Hur arbetar ni med uppföljningsfrågor vad gäller säkerhet och arbetsmiljö i 

mall/kontraktförfarandet? 

Vilka uppföljningsformer finns och vad saknas? 

Hur tar ni in kunskap om brister/förbättringar av säkerhets/arbetsmiljöfrågor till nästa 

arbete med mallarna/kontraktsutformning 

 

Kontraktstyper/utformning kopplade till säkerhets- och arbetsmiljöfrågor 

Detaljerade kontrakt kontra öppna incitamentsdrivna – vilket tror du är viktigast när det 

gäller säkerhet- och arbetsmiljöfrågor? Hur tänker trafikverket här? 

Dikotomi juridik-bransch? Hur hanteras denna när det gäller säkerhetsfrågor?  

- Skulle det kunna gå till på något annat sätt? Problem/möjligheter?  

Hur kan man ge incitament till ökat säkerhetsarbete? 

Vad är styrkorna/svagheterna med befintlig kontraktstruktur? Generellt? Kopplat till 

säkerhet och arbetsmiljöfrågor?  

 

Kontraktsförfarandet (vid tid och om respondenten har kunskapen om detta)  

Hur går processen med att upprätta ett kontrakt?  

När kontraktet är upprättat, vad händer med det sedan?  

Hur tror du arbetet med säkerhets- och arbetsmiljöfrågor tas hand om efter 

kontraktskrivandet? 

 



Bilaga 2 
Sida 1 (2) 

VTI rapport 825 

Intervjuguide Trafikingenjör 

Allmänt 

Kort info om projektet  

Berätta vem du är, vad du jobbar med och hur länge du arbetat med detta 

Övergripande frågeställningar: Vad fungerar bra idag, vad fungerar dåligt, hur kan det 

bli bättre? 

 

Regelverk och föreskrifter 

Är regler och föreskrifter tydliga och välkända för alla berörda (i alla led) 

Förkommer motstridiga regelverk? 

Vilken är din koppling till regelverk, administrativa föreskriver - mallar och 

upphandlingskontrakt– berätta hur denna ser ut?  

Är kontrakten bra? Varför/Varför inte? Är det något som faller bort? Vad kan bli bättre? 

Tolkningen av kontrakten – Vilka problem kan uppstå? Exempel? 

Hur kommer du i kontakt med kontraktförfarandet?  

 

Säkerhetsfrågor och arbetsmiljöfrågor 

Hur arbetar ni med säkerhets- och arbetsmiljöfrågor? 

Hur hanteras förändringar om uppgjorda planer inte kan följas? 

Vilken säkerhetsfråga är mest prioriterad?  

Vilken säkerhetsfråga är minst prioriterad?  

Varför? 

Hur hanterar ni motstridiga intressen när det gäller en säkerhetsfråga? Ge exempel och 

hur det gick att lösa? 

Regler och föreskrifter– hur fungerar det i praktiken?  

  

Uppföljning kopplad till säkerhet och arbetsmiljö 

Kopplingen mellan regelverk, upphandling, kontrakt, TA-planer och det praktiska 

arbetet – berätta hur denna ser ut?  

Vad skulle du vilja förbättra i processen?  

Vem ansvarar för säkerhetsaspekterna? 

Vilka har inflytande på säkerhetsaspekterna? 

Görs det en riskbedömning i planeringsskedet? Vilka riskfaktorer bedöms? 

Utbildning: Har alla, beställare och utförare i alla led, den utbildning som krävs? Är den 

utbildningen/kunskapen tillräcklig? Vad saknas? 
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Hur ser ansvarsfördelning och roller ut (Trafikverket, Entreprenörer, 

underleverantörer)? 

Mellan beställare och utförare (inkl. underleverantörer) 

Inom den egna organisationen 

Internt arbete med att öka säkerheten och förbättra arbetsmiljön 

 

Kontroll och uppföljning 

Vilka kontroller/besiktningar görs av arbetsplatsen? Hur ofta och av vem? Kan de 

förbättras på något sätt? 

Egenkontroll (entreprenörer) – på vilket sätt och hur ofta? 

Besiktningar av beställaren (Trafikverket)? 

Inspektion från arbetsmiljöverket?  

Skyddsronder?  

Hur rapporteras tillbud? Görs en uppföljning/utvärdering?  

Förbättringsförslag? 

Fackets roll?  

Erfarenhetsåterföring från entreprenörer? 

Är det något som saknas?  

Vad går att förbättra i uppföljningsarbetet? 

Hur tar ni in kunskap om brister/förbättringar av säkerhets-/arbetsmiljöfrågor till nästa 

arbete? 

Hur kan man ge incitament till ökat säkerhetsarbete? 

 

Övriga synpunkter/kommentarer? 
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Intervjuguide Entreprenör 

Allmänt 

Kort info om projektet 

Berätta vem du är, vad du jobbar med och hur länge du arbetat med detta 

Övergripande frågeställningar: Vad fungerar bra idag, vad fungerar dåligt, 

varför, hur kan det bli bättre? 

 

Regelverk och föreskrifter 

Är regler och föreskrifter tydliga och välkända för alla berörda (i alla led) 

Förkommer motstridiga regelverk? 

 

Upphandling och kontrakt 

Hur ser hela kedjan från anbud till färdigt arbete ut i er organisation. Vem gör 

vad och hur ser ansvarsfördelningen ut? 

Hur kommer du i kontakt med kontraktförfarandet? (vilken är din arbetsuppgift) 

Berätta hur kopplingen mellan regelverk, upphandling, kontrakt, TA-planer och det 

praktiska arbetet ser ut?  

Vilka delar är ni inblandade i? 

Vem gör vad?  

Vem ansvarar för säkerhetsaspekterna? 

Vilka har inflytande på säkerhetsaspekterna? 

Görs det en riskbedömning i planeringsskedet? Vilka riskfaktorer bedöms? 

Hur delas information?  

Vad skulle du vilja förbättra i processen?  

Vilken kompetens behövs i arbetet?  Saknas någon hos er? 

 

Utbildning  

Har alla, beställare och utförare i alla led, den utbildning som krävs? 

 

Ansvarsfördelning och roller (Trafikverket, Entreprenörer, underleverantörer) 

Mellan beställare och utförare (inkl. underleverantörer) 

Inom den egna organisationen 

Internt arbete med att öka säkerheten och förbättra arbetsmiljön 
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Byggmöten 

Vilka deltar? 

Hur behandlas säkerhetsfrågor vid byggmöten?  

Hur kan man förbättra rutinerna? 

Ge exempel! 

 

Säkerhetsfrågor och arbetsmiljöfrågor 

Kan den uppgjorda planen oftast följas? Vad gör ni annars? Hur hanteras förändringar? 

Ge ett exempel på en säkerhetsfråga som ni arbetat med att få in – hur gick arbetet till, 

vilka involverades? Var stötte ni på problem? 

Vilken säkerhetsfråga är mest prioriterad?  

Vilken säkerhetsfråga år minst prioriterad?  

Varför? 

Hur hanterar ni motstridiga intressen när det gäller en säkerhetsfråga? ge exempel då 

detta skett och hur processen gick till för att lösa intressekonflikten? 

Vilken arbetsmiljöfråga är mest prioriterad att få med i underlagen? 

Vilken arbetsmiljöfråga är minst prioriterad att få med? 

Varför? 

Gör ni avstämningar med fackliga organisationer när ni arbetat med säkerhets- och 

arbetsmiljöfrågorna? Avstämning med andra?  

 

Uppföljning av kontrakten/TA-planer kopplat till säkerhet och arbetsmiljö 

Hur arbetar ni med egenkontroll vad gäller säkerhet och arbetsmiljö? 

Vilken typ av extern kontroll finns? 

Hur sker uppföljning? Vad finns och vad saknas? 

Hur tar ni in kunskap om brister/förbättringar av säkerhets/arbetsmiljöfrågor till nästa 

arbete? 

Hur kan man ge incitament till ökat säkerhetsarbete? 

Vad går att förbättra i uppföljningsarbetet? 

Vilka kontroller/besiktningar gör av arbetsplatsen? Hur ofta och av vem? Kan de 

förbättras på något sätt? 

Egenkontroll – på vilket sätt och hur ofta 

Besiktningar av beställaren (Trafikverket) 

Rapporteras tillbud? Görs en uppföljning/utvärdering?  

Hur tror du arbetet med säkerhets- och arbetsmiljöfrågor tas hand om efter 

kontraktskrivandet? 
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