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Tillämpning av krav för säkerhet i vägtunnlar

Syfte
Riktlinjen anger hur kraven i lagen (2006:418) om säkerhet i vägtunnlar,
förordningen (2006:421) om säkerhet i vägtunnlar samt Transportstyrelsens
föreskrifter och allmänna råd (TSFS 2015:27) uppfylls av Trafikverket.

Omfattning
Tunnelsäkerhetslagen innehåller krav på tunnlar över 500 m.
Samma arbetssätt och rutiner ska i driftskedet även tillämpas för tunnlar som
klassas som komplexa.
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Definitioner
Tunnelmyndighet

myndighet (Transportstyrelsen) som utses av
regeringen och som ska utöva tillsyn av lagen samt
utverka föreskrifter inom området.

Väghållare

väghållaren är den som enligt väglagen (1971:948)
ansvarar för planering, projektering, byggande och
drift av väg

Tunnelhållare

väghållaren för den tunnel som faller under lagen
(2006:418) om säkerhet i vägtunnlar och
förordningen (2006:421) om säkerhet i vägtunnlar

Säkerhetssamordnare vägtunnlar

benämning för den roll i Trafikverket som enligt
lagen är säkerhetssamordnare.

Drift- och säkerhetskoordinator

benämning för den roll i Trafikverket som ansvarar
för den övergripande samordningen och planeringen
samt systematisk uppföljning av tunnelsäkerhet från
och med trafiköppning

Komplex tunnel

Tunnel med flertal samverkande tekniska
säkerhetssystem. Förteckning av dessa förvaltas av
VO Underhåll.
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Tillämpning
I Trafikverkets arbetsordning anges att Trafikverket är statlig väghållare enligt
väglagen och därmed tillika tunnelhållare.
Uppgiften fördelas enligt nedan:
 Planering utför uppgiften ”Planering för Byggande av väg”
 Investering utför uppgiften ”Byggande av väg”.
 Stora Projekt utför uppgiften ”Byggande av väg”.
 Underhåll utför uppgifter för ”Drift och underhåll av väg”
 Trafikledning utför uppgifter för ”Övervakning av anläggning” samt
initierar ”Akut avhjälpande åtgärder vid drift av väg”
 IT utför uppgifter för ”Drift och underhåll av de delar av väganläggningen
som definieras som IT”.
Rutiner och rollbeskrivningar för att implementera tunnelsäkerhetsförfattningarnas krav har fördelats inom Trafikverket enligt ovan.

Ansvar
Utöver ovanstående fördelning av uppgifter ansvarar Planering för:




Alla formella kontakter med tunnelmyndigheten
Utredning av dödsolyckor och rapportering av dessa till
säkerhetssamordnaren samt till tunnelmyndigheten
Rapportering av genomförda övningar till tunnelmyndigheten

Ansvar ”Planering för Byggande av väg”
Uppgifter:
 Utse säkerhetssamordnare vägtunnel. Säkerhetssamordnaren ska anmälas
till tunnelmyndigheten.
 Ansvarar för ansökan om godkännande av vägtunnel till
tunnelmyndigheten.
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Ansvar ”Byggande av väg”.
I ”Byggande av väg” ingår utredning, vägplan, projektering inklusive byggande
och driftsättning.
Uppgifter:
 Vid start av projektering ta fram säkerhetsdokumentation enligt
tunnelmyndighetens föreskrifter
 I god tid innan planerad trafiköppning komplettera
säkerhetsdokumentationen.
 Framtagen säkerhetsdokumentation ska i båda fallen samrådas med
berörda VO/CF. Hur samråd ska ske ska framgå av projektplan
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Säkerhetsdokumentationen ska, i båda fallen, tillsammans med
säkerhetssamordnarens yttrande, lämnas till VO Planering, berörd
regionchef.

Ansvar för ”Drift och underhåll av väg”
Uppgifter:
 Ansvarar för att säkerhetsdokumentationen hålls aktuell efter att
anläggningen öppnats för trafik.
 Ansvarar för att övergripande organisera, samordna och planera
Trafikverkets verksamhet som ska genomföras i driftsatta
tunnelanläggningar samt övergripande ansvara för att berörda
organisationsdelar säkerställer sina respektive ansvar genom upprättade
rutiner och systematisk uppföljning.
 Ansvarar för att de enskilda komponenterna eller systemen uppfyller
erforderlig funktion i enlighet med säkerhetsdokumentationen
 Att innan eventuella förändringar genomförs i organisation eller
arbetssätt som beskrivs i säkerhetsdokumentation för respektive tunnel
samråda med drift- och säkerhetskoordinator
 Tillse att förändringar i respektive tunnels säkerhetsdokumentation
dokumentet omsätts i verksamheten.
 Ansvarar för rapportering till Planering, berörd region, av genomförda
övningar.
 Ansvarar för utredning av allvarliga olyckstillbud och rapportering av
dessa till säkerhetssamordnaren och Planering
 Utse en drift- och säkerhetskoordinator för respektive tunnel som omfattas
av riktlinjen.
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Ansvar ”Drift och underhåll av de delar av väganläggningen som
definieras som IT”
Uppgifter:
 Tillse att förändringar i respektive tunnels säkerhetsdokumentation
omsätts i verksamheten.
 Ansvarar för att de enskilda komponenterna eller systemen uppfyller
erforderlig funktion i enlighet med säkerhetsdokumentationen.
 Att innan eventuella förändringar genomförs i organisation eller
arbetssätt som beskrivs i säkerhetsdokumentation för respektive tunnel
samråda med drift- och säkerhetskoordinator
 Medverka vid framtagande av rapporter och olyckstillbud i tunneln
 Medverka vid genomförandet av räddningsinsatser initierade av driftoch säkerhetskoordinator
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Ansvar ”Övervakning av anläggning samt initiera akut avhjälpande
åtgärder”
Uppgifter:
 Att innan eventuella förändringar genomförs i organisation, arbetssätt
eller stödsystem som beskrivs i säkerhetsdokumentation för respektive
tunnel samråda med drift- och säkerhetskoordinator
 Tillse att förändringar i respektive tunnels säkerhetsdokumentation
omsätts i verksamheten.
 Medverka vid framtagande av rapporter och olyckstillbud i tunneln
 Medverka vid genomförandet av räddningsinsatser initierade av driftoch säkerhetskoordinator
 Säkerställa förmåga att övervaka aktuella anläggningar vid degraderad
drift.
 Planera samt genomföra övning och utbildning för hantering av olyckor i
tunnlar.

Resultat och dokumentation
Säkerhetsdokumentation för respektive tunnel, hanteras enligt ovan.

Relaterade dokument
Rollbeskrivning Säkerhetssamordnare, vägtunnlar TDOK 2016:0344
Rollbeskrivning Drift- och säkerhetskoordinator, vägtunnlar TDOK 2016:0345.
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