
Transport av farligt gods som hotobjekt 
 

Ulrik Nilsson m fl 

                                              Bygg och Mekanik 
                   SP Rapport 2007:33

                                                           

S
P

 S
ve

rig
es

 T
ek

ni
sk

a 
Fo

rs
kn

in
gs

in
st

itu
t  

 



2 

Transport av farligt gods som hotobjekt 
 
Ulrik Nilsson m fl 
 
 

 



 3

Abstract 
 
After 11 September, 2001, there has been a focus on how to reduce the risk for new terror 
attacks on society. In transport in general, and transport of dangerous goods (hazardous 
materials) in particular, a number of steps have been taken to reduce the risks for 
antagonistic attacks. One such step was to introduce a requirement for all carriers of high-
consequence dangerous goods to implement a security plan for the transport.  
 
To establish the usefulness and relevance of today’s regulations there is a need to make a 
more thorough analysis. Due to the fact that so far very few antagonistic attacks, deriving 
from the transport of dangerous goods, have been launched, other material for analyzing 
is needed. Even if hazardous materials have been involved in most attacks, the transport 
itself is rarely used as a tool for the attack. Our way to facilitate the analysis was to create 
twelve different scenarios, where a more or less likely chain of events, leading to an 
antagonistic attack, was described. The scenarios were written in an anecdotic or fiction-
like manner.  
 
All scenarios were analyzed based on three main characteristics: psychological impact, 
resources needed and the possibility of counteractions to the threat. Then it was possible 
to discuss the effectiveness of the regulations, which address security in dangerous goods 
transport. It was concluded that some areas are of great interest for reducing risks related 
to antagonistic threats. First, the development of security plans and the possible audit of 
security plans. Second, consideration of selective routing for transports of dangerous 
goods (in a dynamic perspective, i.e. based on the currently existing risks). And third, the 
management of information and the use of telematics in the transport of dangerous goods.  
 
The report is included in a research project, SecureFlow’05, being carried out with the 
University College of Borås as lead partner and with financial support from the Swedish 
Governmental Agency for Innovation Systems VINNOVA.  
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1. Uppgift och syfte 
 
Sveriges Tekniska Forskningsinstitut har inom ramen för projektet SecureFlow’05 
ombetts att utreda och formulera synpunkter inom delområdet ”Transport av farligt gods 
som hotobjekt ” (del 4.2 i projektplanen) [1]. 
 
Av projektplanen framgår några utvidgade frågeställningar att beakta enligt nedan: 
 

• Identifiering av hot och säkerhetsproblem i fråga om transporter av farligt gods 
• Analys av nuvarande riskkontrollmedel enligt FN-rekommendationerna för 

transport av farligt gods [2], tillämpliga internationella regelverk samt EGs 
direktiv om transport och hantering av farligt gods. 

• Bedömning av behov och tekniska möjligheter, inklusive användning av modern 
teknik, för revidering av regelverken och tänkbara konsekvenser för efterlevnad 
och tillsyn 

 
Inledningsvis begränsar vi insatsen i denna del till att beakta de riskkontrollåtgärder som 
har bäring på farligt gods som ett antagonistiskt hot. De kontrollmetoder som finns för 
transporten och som sedan länge är väl implementerade och i drift innan dess att fokus 
sattes mot på antagonism lämnas därför i huvudsak utanför resonemangen. Detta oaktat 
kan till exempel nu använda krav på transportanordningar ändå har en betydande effekt 
gällande exempelvis konsekvenser av ett genomfört antagonistiskt angrepp. 
 
Vidare kommer vår analys att stanna vid förslag till åtgärder och idéer hur utvecklingen 
kan drivas vidare, vi har i detta projekt inte haft de resurser som krävs för att i grunden 
kunna utreda och i detalj lämna förslag till nya krav. 
 
1.1 Arbetsgång och organisation 
 
Uppgiftsformuleringen och hela analysområdet är väldigt brett och till viss del outforskat, 
därför valde vi (eller möjligen har vi successivt kommit till insikt om) en ansats som 
innebär att samla information och intryck från olika källor. Redan tidigt var kopplingen 
till grundutbildning central i vår ansats och därför har två olika projektarbeten genomförts 
inom ramen för denna utredning, arbetena har genomförts i samarbete med högskolan i 
Borås och omfattar uppsatser och examensarbeten inom utbildningsprogrammet för 
Transportingenjörer.  
 
I denna rapport ingår därför två alster som författats på detta sätt: 

• Transportskydd av farligt gods med hög riskpotential, examensarbete av 
Christian Gabrielsson och Gabriel Brunding 2007. Dokumentet återfinns i sin 
helhet som bilaga till denna rapport 
 

• Minskning av riskerna för att transporter av farligt gods används som vapen av 
terrorister, projektarbete av Karolina Persson och Mersada Markgård 2006. Detta 
dokument ingår som bilaga till denna rapport. 
 
 

Uppsatserna är skrivna av studenter som underlag för vår analys. Dokumenten kan därför 
i vissa delar uppfattas ligga utanför denna rapport. För innehåll och slutsatser i 
uppsatserna svara enbart författarna. 
 
 
Inom SP har arbete bedrivits genom att olika personer under olika skeden av projektet har 
haft ansvaret att föra utredningen framåt.  
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Kapitel två försöker med ett resonerande anslag att finna utgångspunkter och enkla 
avgränsningar till området. Beskrivningen i den delen är i grunden kvalitativ och närmast 
anekdotisk, det går inte av innehållet i kapitel två att göra några kvantitativa 
bedömningar. Kapitel två är tänkt att vara en relief till de resonemang som sedan förs i 
det tredje kapitlet. 
 
Kapitel tre utgår från tretton olika skissade scenarios, scenarierna har kommit fram 
genom att först en grupp bestående av fyra personer samlades och föreslog olika tänkbara 
händelsekedjor. Utifrån den diskussionen delades uppslagen till scenarios ut på olika 
författare. Uppdraget för var och en var att formulera en sekvens av händelser placerat i 
ett något mer litterärt sammanhang. Efter författandet gicks alla scenarios igenom och 
kompletterades samt utvärderades. 
 
De instrument för riskkontroll som finns införda i respektive regelverk och som utgår från 
FN-rekommendationernas krav i kapitel 1.4.3 samt de utarbetade standarderna för 
riskkontroll [3,4,5,6,7] jämförs och analyseras i kapitel 4. Där sker också en jämförelse 
med liknande system inom andra områden. 
 
I kapitel 5 sammanfattas våra slutsatser från vår ansats, där sker också en komplettering 
med impulser från andra projekt och publikationer. 
 
När vi nu överlämnar resultatet av våra analyser är det med förhoppningen att vi skall 
kunna ha givit lite nya infallsvinklar och lämnat något bidrag till den fortsatta 
utvecklingen av transportsystemen mot en ökad säkerhet 
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2. Antagonistiskt hot, terrorism och vanlig brottslighet 
 
I grunden är allt lugnt och stilla, livet går sin gilla gång. Samhället förändras och 
utvecklas, människor föds och dör men i väldigt hög grad har inte människans 
grundläggande preferenser förändrats. Vi tenderar att vara lojala och känslomässigt 
relaterade till det kända, invanda och kära. Det är inte en slump att, även om många 
framförallt i unga år hävdar motsatsen, att den kommande generationen liver livet hyfsat 
likt sin egen föräldrageneration. 
 
Inom två områden har det dagliga livet dock förändrats dels har vi genom moderna 
kommunikations hjälpmedel en helt annan möjlighet att vara ajour med vad som händer i 
stort sett var som helst på jorden och det i real tid, och dels har vår rörlighet 
mångdubblats.  
 
I dessa båda konstateranden, vilka båda i grunden är relativt triviala, ligger förmodligen 
den viktigaste orsaken till att förstå och analysera uppkomsten av det vi kallar 
antagonistiska hot. Genom att någon, med uttalad avsikt, hotar att genom någon aktiv 
åtgärd förändra vårt invanda sätt att leva och att vi dessutom genom informationsflödet 
dels inser bakgrunden till hotet och dels ser att antagonisten inför tredje man motiverar 
sitt handlande utifrån ett högre syfte så blir hotet betydligt mer både konkret och 
skrämmande. 
 
Låt oss ta ett litet historiskt exempel. I juni 1859 kom den schweiziske medborgaren 
Henry Dunant till den italienska staden Solferino där det nyss stått ett slag. Fasorna som 
mötte honom på slagfältet fick honom att vid hemkomsten till Genève att skriva en liten 
bok om sina upplevelser (”Un memoire de Solferino”) [8] boken skickades runt till bland 
annat stats- och regeringschefer. Den 22 augusti 1864 hade de samlats och, på grund av H 
Dunants bok, undertecknat Genève-konventionen. Då fanns det tid för de ledande 
”politikerna” att agera. När fasorna i Srebrenica uppdagades under mitten av 1990-talet 
kunde vi på TV i realtid följa utvecklingen, och den politiska ledningen tvangs att 
reagera. Denna förändring från en ledning som agerar till en som reagerar innebär ett 
betydligt större fokus vid snabba åtgärder. 
 
Ser vi i historisk tid har olika former av terrorism alltid nyttjats gentemot 
lokalbefolkningen när det varit fråga om krig, men i de fallen har antagonisten varit 
tydligare då det har rått ett väpnat tillstånd. Ryssen som 1719 brände stora delar av 
Stockholms skärgård använde naturligtvis metoder som faller inom detta område men 
avsikten var att förstöra möjligheten till krigföring och inte att hota befolkningen. 
 
Den tredje faktorn som medverkar till förekomsten av ett antagonistiskt hot är att någon, 
för något syfte, har intresse av att utnyttja situationen till sin fördel. Det kan t.ex. handla 
om att ge stöd för en viss religion, en viss politisk uppfattning eller att i ekonomiska 
termer få kontroll av en marknad. Den som hotar kan vara allt från en ensam person till 
organisationer och stater.  
 
Med det resonemanget är det lätt att inse att i ett öppet samhälle är det svårt, för att inte 
säga omöjligt, att med rimliga insatser och en fortsatt öppenhet och demokrati förhindra 
att antagonistiska hot uppkommer. Att förändra människans strävan efter trygghet är 
ogörligt och att begränsa flödet av information är inte förenligt med det öppna samhällets 
principer, därför måste fokus inriktas mot att begränsa möjligheter till och konsekvenser 
av hoten. 
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Figur 1: Grundfaktorer för ett upplevt antagonistiskt hot, för individen samverkar strävan 
efter trygghet och kännedomen om världen utanför till att ett reellt hot upplevs om man 
också ser någon med ambitioner att förändra världen. 
 
 
Det finns här ingen anledning här att göra någon åtskillnad mellan det idealistiskt drivna 
antagonismen och det vi ibland kan se som ren brottslighet då syftet med denna uppsats 
inte är att moraliskt värdera hoten utan snarare att fundera över vad som kan göra för att 
ur ett medborgar- och samhällsperspektiv reducera inverkan av hoten. 
 
Den tragiskt mördade ryska journalisten Anna Politkovskaja beskriver i sin bok 
Tjetjenien hur det som från början var en idealistisk terrorism från tjetjenierna successivt 
övergått till att uppfattas som krigshandlingar (då av ryssarna) och därmed fått tjäna som 
skäl (för den ryska allmänheten) till att bedriva ett krig som i många delar övergått i rent 
brottsliga åtgärder. Anna Politkovskaja är noga med att betona att hon inte tar någon sidas 
sympati utan att hon försöker att så sakligt som möjligt beskriva fasorna av kriget i 
Tjetjenien, tar hon någons parti så är det den lilla människans. För vår studie ger Anna 
Politkovskajas bok en god illustration av hur all antagonism hänger ihop och varför det 
inte är lämpligt att skilja ut ”god” och ”ond” i dessa frågor. Rättsstaten kräver att lika 
handlingar behandlas lika. 
 
 
2.1 Hur stort upplevs hotet? 
 
För att hotet skall uppfattas som relevant måste det göras troligt för allmänheten att det 
dels är något som är farligt och dels att det finns resurser att genomföra, verkställa hotet. 
När det gäller allmänhetens bedömning av hot (eller snarare risker) så finns en del 
material att ta del av och lära från. Bland annat gäller: 

• En risk som är självvald undervärderas alltid vis a vis en risk som upplevs som 
påtvingad. Bergsklättrare utsätter sig för väsentligt större risker än vad som 
skulle accepteras i arbetslivet 

• En risk som är okänd upplevs som allvarligare än en som är känd. Gösta 
Bohmans jämförelse mellan att cykla och kärnenergi [10] må vara gammal men 
kan kanske illustrera detta 

• En risk som jag ser nyttan av är jag mer villig att acceptera än en där jag inte ser 
nyttan direkt. Det är bra att ha en bensinmack om hörnet men en oljedepå är 
riskfylld 
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Ytterligare faktorer att ta hänsyn kan vara: 

• Har detta inträffat tidigare? Kombinationen höghus och flygplan blev mycket mer 
i fokus efter händelserna den 11 november än vad de var före det datumet 

• Hur agerar myndighetspersoner/förståsigpåare? Visar ”samhällets stöttepelare” 
att detta är ett stort hot så tenderar allmänheten att lita på den bedömningen.  

• Hur hanterar media hoten och hotbilderna. Medialt slår vissa hot hårdare, t.ex. 
”Stort utsläpp av giftgas” är en säljande rubrik som leder till en trolig 
övervärdering av framtida risker. 

 
 

Medborgaren Antagonisten

Strävan efter att leva 
i lugn och ro 

Kännedom om andra 
länder och 

förhållanden 

 
 
Figur 2. När känslan av hot exponeras för ett antal psykologiska faktorer medverkar de 
till att skapa den konkreta hotbilden. 
 
 
I de fortsatta studierna av antagonistiska hot blir därför de ovan beskrivna psykologiska 
faktorerna av stor betydelse.  
 
 
2.2 Vad krävs för en aktiv handling 
 
Nästa fråga att ställa sig är vilka faktorer som leder till att en antagonist skrider till aktion. 
Även om det finns en allmän känsla av att vara hotad så krävs oftast att någon aktion 
genomförts för att hotbilden skall utlösas.  
 
Utgående från att vi har en antagonist så krävs sannolikt för att åtgärderna skall utlösas tre 
olika faktorer: 
 
Den första är ett mer specifikt syfte som svarar mot frågorna varför slå till nu och varför 
här och som därmed i princip blir en förlängning av den underliggande frågan om syftet 
med antagonismen. Denna värdering görs fortlöpande av olika statliga rättsskyddande 
organ (i Sverige står SÄPO för denna bedömning). Till sin karaktär är denna bedömning 

Ambitioner att 
förändra med våld 

Känsla av hot

Psykologiska faktorer 

HOTBILD
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att se som en färskvara och därför kan bedömningen av risken för aktion ändras relativt 
snabbt. Att risken vid en tidpunkt bedöms som låg innebär inte med automatik att samma 
bedömning står sig ett halvt år senare 
 
Faktor två är att det skall finnas tekniska möjligheter att verkställa hotet. Skall till 
exempel att antagonistiskt hot slå emot infrastrukturen så förutsätter det en rimligt 
utbyggd infrastruktur och möjligen också att objekten inte är specifikt skyddade. 
 
Slutligen måste antagonisten också disponera de personella och kompetensmässiga 
resurserna som krävs för att genomföra aktionen. 
 
Alla dessa tre faktorer måste vara för handen samtidigt för att den upplevda hotmiljön 
skall omsättas till aktiv handling. Studerar man de tre faktorerna inser man snabbt att två 
är relativt föränderliga under det att den tredje tar längre tid. Att skapa ny eller att 
förändra infrastruktur eller regelverk, eller att utveckla andra skyddsåtgärder för den 
tekniska tillgängligheten är processer som kommer att kräva i storleksordningen något 
eller några år. Eftersom hotet kan gå till aktion så snart alla tre faktorerna är uppfyllda 
och då de två andra, syfte och personer, är snabbt föränderliga bör trots att hot saknas 
arbetet redan nu inriktas på de tekniska förutsättningarna. 
 

Medborgare Antagoniste

Strävan efter att 
leva i lugn och ro 

Kännedom om 
andra länder och 

förhållanden 

  
Figur 3: För att hotbilden skall övergå i aktiv handling krävs även ett syfte, personer som 
kan utföra och tekniska möjligheter. Då de tekniska möjligheterna tar tid att påverka 
behöver det göras innan dess hotbilden i övrigt skärps. 
 
 
Slutsatsen av ovanstående resonemang blir att, utifrån vårt uppdrag som var att analysera 
användning av transporter av farligt gods som ett antagonistiskt hotobjekt, vi i det 
fortsatta arbetet i första hand bör inrikta oss på att studera de påverkbara faktorerna. 
Övriga faktorer får vi antingen ta som givna eller behandla som obekanta. 

Ambitioner att 
förändra med 

våld 

Känsla av 
hot

Psykologiska 
faktorer

HOTBILD

Syfte 
 
 Personal 

 
 Teknisk möjlighet 

ATTACKSnabba 

Tid 
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Faktor  
Människans strävan efter lugn och ro Given 
Det ökade informationsflödet Given 
Intresse att genomföra hot Obekant (analys vid varje tillfälle) 
Förstärkningsfaktorer Analyseras vidare 
Syfte Obekant  
Tekniska möjligheter Analyseras vidare 
Personer att utföra hot Obekant (analys vid varje tillfälle) 
 
I det fortsatta kommer vi därför att genomföra analysen utifrån hur farligt gods uppfattas 
och vilka eventuella förstärkningsfaktorer farligt gods ger upphov till samt hur de 
tekniska möjligheterna ser ut för farligt gods som antagonistiskt hotobjekt. 
 
 
2.3 Om olika strategier för hotet 
 
Ur psykologisk synpunkt kan hoten också värderas baserat på vilket våldsanvändande 
som krävs för genomförande av hoten. Den framtida skrämmande effekten är naturligtvis 
större om ett hot som satts i verket inneburit att många människor förolyckats och om 
betydande materiella konsekvenser har kunnat konstaterats. Samtidigt, och det visar mitt 
tidigare exempel från Tjetjenien, finns en risk om hotet har allt för stort inslag av våld så 
kommer allmänheten att vända sig emot antagonisten och därmed blir hotet 
kontraproduktivt. 
 
I det fortsatta kommer vi därför att studera såväl situationer som innebär ett stort inslag 
av våld som situationer som innebär en mer begränsad primär våldsinsats. 
 
2.4 Kan vi skydda oss? 
 
Innan vi går vidare med att analysera hur utförandet kan se ut finns det anledning att 
också fundera på vilka åtgärder vi kan, i preventivt syfte, vidta. 
 
Grovt sett kan åtgärderna indelas i förebyggande åtgärder, begränsande åtgärder eller 
avhjälpande åtgärder, beroende på i vilken fas av hotförloppet åtgärderna kommer in. När 
det gäller kvalitetsutveckling brukar man tala om att det skiljer ungefär en tiopotens i 
kostnad för varje åtgärd man misslyckats med.  
 
Låt oss anta att ett antagonistiskt hot skall genomföras och att vi lyckas förhindra det, då 
är skydds och åtgärdskostnaden enbart vad själva det förebyggande kostade. Skulle 
förebyggandet ha misslyckats, d.v.s. attacken genomfördes, men välplanerade åtgärder 
för att begränsa effekten fungerar utan anmärkning kan vi ändå anta att kostnaden för 
skadan är i storleksordningen 10 gånger så hög som vad förebyggandet hade kostat. 
Misslyckas vi även med att begränsa skadan utan att vi istället tvingas att ta hand om 
personella, miljömässiga och materiella skador efter attacken är kostnaden i 
storleksordningen 100 gånger vad förebyggandet hade kostat. 
 
Utgående från att detta antagande stämmer (d.v.s. jämförelsen med kvalitetsbrist-
kostnader) så är det enkelt att se att det mest rationella är att först diskutera vad som kan 
göras för att förebygga (eller snarast försvåra) för ett antagonistiskt hot. Finns ingen 
sådan åtgärd som kan motiveras utifrån en kostnads-/nyttoanalys kan vi gå vidare till att 
studera olika begränsande möjligheter. När det gäller det avhjälpande eller sanerande 
insatserna så ligger de lite utanför denna analys då det handlar om funktioner som 
Räddningstjänsten måste tillhandahålla. 
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Ytterligare en aspekt att väga in när kostnader för åtgärder värderas är vilka andra 
effekter åtgärden får eller annorlunda uttryckt, finns det något vi redan idag utför som kan 
vara till hjälp för att minska risken för antagonistiska hot. Exempelvis genomför 
transportörerna betydande satsningar på att kunna följa och övervaka transporter med 
värdefullt gods, kanske de systemen även kan vara användbara för transporter med farligt 
gods som uppfattas som ett potentiellt hotobjekt. 
 
2.5 Analysmetod 
 
I det fortsatta kommer arbetet att baseras på ett antal olika scenarioteckningar vilka 
kommer att analyseras ungefär enligt ovan nämnda faktorer.  
 
För att kunna grovt jämföra och eventuellt rangordna riskerna med de olika scenarierna 
definieras ett riskmått (riskkvot) enligt nedan. 
 
I traditionell riskvärdering brukat det antas att risken är en funktion av dels sannolikhet 
för skeendet och dels konsekvensen. Utgående från den funktionen, ofta uttryckt som att 
risken är sannolikheten multiplicerade med konsekvensen, behöver riskmåttet modifieras 
så att det bättre speglar situationen vid antagonism. 
 
Eftersom målsättningen med et antagonistiskt angrepp är att förändra beteenden och 
sympatier hos allmänheten eller opinionen så får de psykologiska faktorerna en stor vikt 
(det är rimligt att antaga att antagonisten ”slår till” där det drabbar hårdast). De 
psykologiska konsekvenserna av angreppet får därför ersätta konsekvensen i riskmåttet. 
 
Sannolikheten (för att antagonisten slår till) kan principiellt antas bero på de tekniska och 
personella kraven som attacken ställer (se ovan), detta då vi har antagit att viljan är given. 
Då det innefattar såväl tekniska som personella resurser får de vägas samman, i det 
förslagna riskmåttet multipliceras därför en faktor som beror på svårigheten personellt 
med en faktor som beror på den tekniska svårigheten. 1 innebär stora krav = svårt = 
minskad sannolikhet. 
 
Det riskmått som då fås: psykologiska effekter multiplicerat med ett mått på möjligheten 
måste sedan vägas av emot vilka möjligheter det finns för skydd eller begränsning av 
konsekvenser. Värdet ovan divideras därför med en uppskattning av hur enkelt/billigt det 
är att skydda sig. 1 innebär dyrt eller svårt = ökad sannolikhet. 
 
Resonemanget leder därför till ett antal frågekomplex att poängbedöma: 
 
Fråga 1 
Vilka psykologiska effekter är förknippade med hotet? 
(värderas 1 till 5 där 1 är ”ringa” och 5 ”mycket stor”) 
 
Fråga 2:1 
Vilka personella resurser krävs för ett genomförande? 
(värderas 1 till 3, där 3 är ”små personella krav” och där 1 är ”kräver expertkunnande”) 
 
Fråga 2:2 
Vilka tekniska krav för att detta skall kunna genomföras? 
(1 till 3, 3 ”går att utföra direkt” till 1 ”kräver betydande investeringar”) 
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Fråga 2:1 och 2:2 sammanvägds genom multiplikation och därmed för 2 ett värde från 1 
till 9 där 1 innebär att det är betydande svårigheter att genomföra insatsen under det att 
nio innebär att det är mycket enkelt  
 
Fråga 3:1 
Vilka åtgärder kan man vidtas för att förhindra insatsen? (värderas 1 till 3 där 1 innebär 
stora insatser och förändringar och där 3 står för begränsade insatser) 
 
Fråga 3:2 
Vilka åtgärder kan man vidta för att begränsa konsekvenserna av insatsen? (värderas 1 till 
3 där 1 innebär att olyckan är svårbegränsad och får stor inverkan på samhället) 
 
Sammantaget ges då en möjlighet att bedöma såväl totala risker som eventuella kostnader 
förknippade med hotbilden. En första bedömning fås genom att matematiskt sammanväva 
bedömningarna så att:  
 
Riskkvot=F1*F2:1*F2:2/(F3:1*F3:2) 
 
För varje scenario har nedanstående tabell upprättats. Det skall betonas att det handlar om 
en grov skattning och att den i sina delar säkert går att diskutera. Målet är att få ett 
indikativt mått på risken. 
 
 
Fråga  Värde
1 Psykologiska effekter  
2:1 Personella krav  
2:2 Tekniska krav  
2 Möjlighet  
3:1 Förhindrande åtgärder  
3:2 Konsekvensbegränsande åtgärder  
3 Åtgärder  
 Riskkvot  
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3. Scenarier som metod för att beskriva risker med 
farligt godstransporter 

 
Att finna exakta uppgifter om vad som kan ske eller vad som riskerar att hända vis 
transport av farligt gods är ganska svårt i huvudsak beroende på två faktorer. Den första 
är naturligtvis att såvitt det är bekant har ingen användning av farligt gods i antagonistiskt 
syfte skett i Sverige. Utomlands finns några exempel; gas i Tokyos tunnelbana eller 
sprängningarna av tåg i Madrid. I båda fallen användes farligt gods i en vid mening, dock 
är det inte bekant om det farliga kan härledas till hot mot transporter. 
 
Den andra möjligheten är att studera inträffade olyckor med farligt gods. Även här är 
underlaget relativt litet då det inte inträffar så särdeles många farligt gods olyckor varje år 
i Sverige, ett ökat underlag kan få från internationell fackpress (till exempel ”Hazardous 
Cargo Bulletin” som i varje nummer beskriver inträffade olyckor). Då olycksförloppen 
ofta följer en mer slumpmässig logik än ett avsiktligt antagonistiskt användande måste 
även dessa uppgifter hanteras med en viss försiktighet. 
 
Vi valde därför en tredje metod att skapa underlag för bedömningar genom att vi lät fem 
olika medarbetare inom SP skissa på totalt 13 olika scenarioteckningar hur ett 
antagonistiskt hot skulle kunna genomföras. Beskrivningarna är inte på något sätt 
”kvalitetssäkrade” utan endast avsedda som underlag för en fördjupad analys. En 
successiv utveckling av metoden borde dock så småningom kunna leda till ett bättre totalt 
bedömningsunderlag av risker och hot. 
 
Scenario 1 
Förstörd vattentäkt 
 
Scenariot bygger på att en angripare via att arrangera en olycka med en styckegodsbil i 
nära anslutning till en vattentäckt skapar oreda och problem i en mellanstor stad.  
 
Långtradaren hämtar gods vid frihamnen, godset består av en relativt normal blandning 
av färdiga produkter, råvaror och halvfabrikat till specialstålbranschen. Det är naturligtvis 
med ett visst mått av oro som chauffören lastar på de tre behållarna som är märkta med 
symboler för klass 6:1, speciellt som behållarna ser väldigt säkra ut. Vad månde vara i 
behållarna? En titt på fraktsedeln ger besked – cyankalium. Eftersom andra världskriget 
är ett intresse så väcker namnet associationer, men efter att ha arbetat med farligt gods ett 
antal år har föraren ändå förtröstan, det finns ett bra och adekvat regelverk. 
 
Lasten är klar och de orangea skyltarna som utvisar att lasten är styckegods, eller i vart 
fall att där finns farligt gods, sätts på och resan anträds. Redan i den första backen känns 
det att specialstållasten är tung, och att bilen verkligen får jobba. En tanke slår 
chauffören, borde stålet kanske ha säkrats lite bättre eller … 
 
Resan går bra, allt flyter på och inget händer innan dess att transporten närmar sig X-
boda. I kurvan efter kiosken där vägen börjar löpa utmed sjökanten sker något. Något 
ligger på vägen. Chauffören ställer sig på bromsen, men en tungt lastad tradare stannar 
inte så lätt, och när han försöker väja hör han hur först höger framhjul och därefter ett av 
de två bakhjulen till höger exploderar. Bilen skär ner åt höger mot stranden samtidigt som 
”inbromsningen” sker med ökad kraft. Stålet kommer på glid inne i bilen, man hör 
bullret, och de kraftiga behållarna för giftet skadas av stålbalkarna. Bilen välter, stålet 
”går igenom” överbyggnaden tillsammans med all övrig last. Mycket av lasten hamnar i 
sjön, så bland annat de skadade behållarna med cyankalium. 
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Larmet går! En lastbil med produkter till stålverken har vält vid sjön. Lasten bedöms 
inledningsvis som relativt ofarlig, det värsta som kan hända är väl att stålet rostar… Men 
på Räddningstjänsten konstaterar man snabbt att detta kan vara ett problem, om bilen 
börjar läcka diesel finns risken att det går ner i vattnet och därmed riskeras X-bodas 
färskvattenförsörjning. Fokus blir nu dels att rädda chauffören och få honom till sjukvård, 
han har fått relativt allvarliga – om än inte livshotande – skador i samband med att lösa 
artiklar i hytten flög omkring när bilen välte. Räddningstjänsten vet dock att 
hjärnskakning och sträckningar i rygg/nacke inte är att leka med. Det andra fokusområdet 
blir att lägga länsor och förhindra spridning av diesel, en tidig varning går ut till 
vattenverket där man vid första känning av lukt av diesel från inkommande vatten bereder 
sig på att övergå till reservvattentäckt. 
 
Bärgaren lyfter bilen och polisen kan gå in i hytten, det är alltid otrevligt efter en olycka. 
En blandning av trasiga grejer, sönderslagna flaskor, halvätna mackor och framförallt 
blod. Efter lite letande kommer fraktsedlarna fram, och se där en fraktsedel med röda 
kanter vilket innebär farligt gods. Plötsligt uppdagas att det skall finnas cyankalium i 
relativt stor mängd på bilen, var finns behållarna? 
 
Behållarna återfinns, men har de läckt. Det syns tydigt att de har fått mycket stryk, de är 
buckliga och oformliga, men är de intakta? Man bestämmer sig för att lyfta upp 
behållarna och se efter, är de hela så är allt ok, är de det inte så har vi problem resonerar 
man. Vi lyftet står det klart att scenariot förändrats till det värsta tänkbara, det rinner 
vatten ur behållarna och med andra ord har det lättlösliga cyankaliet varit utsatt för vatten 
under en längre tid, dessutom kan man utgå från att åtminstone vid lyftet har man 
medverkat till att sprida lösningen med cyankalium, troligen har det skett redan tidigare 
på grund av strömmen i sjön. 
 
Giftlarm i X-boda! Dricksvattnet kan vara giftigt! Att koppla om till reservvattentäckt 
hjäper inte eftersom man fick en så sen varning. Om något cyankalium kommit in i 
anläggningen så innebär det nämligen att giftet redan finns i rörledningarna och då hjälper 
det inte att mata rörledningarna från en annan källa, de måste saneras. 
 
Journalisten på lokalradion får ett anonymt samtal: ”Röda nejlikan har med hjälp av 
fotanglar fått en långtradare med stål och troligen också starkt giftiga ämnen att välta i 
vattentäkten till X-boda, you seek them here, you seek them there ….”. 
 
Polisutredningen kan bekräfta scenariet. Det var fotanglar som välte bilen. Vidare 
konstaterar polisen att det faktum att lasten var dåligt säkrad innebar att förpackningarna 
(behållarna) för cyankaliet som ju skall klara våld motsvarande ett fall på 1,8 m utan 
läckage utsattes för ett betydligt större våld när lasten i bilen försköts. Om Röda nejlikan 
planerade med detta utfallet eller om det var en slump vill polisen inte sia, dock säger 
man att det är välkänt att man samlastar för att minska på antalet transporter samt att det 
inte är ovanligt med dålig lastsäkring.  
 
 
Scenariot förutsätter: 
 

• Kännedom om företags logistik lösningar 
• Tur, styckegods är inte fullständigt deklarerat 
• Slarv med lastsäkring 
• Vägsträckning nära vattentäkt 
• Kännedom var exakt en önskad transport befinner sig 
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Inledande analys 
 
Att arrangera en olycka är kanske inte så svårt men att kunna finna en transport som ger 
de önskade konsekvenserna vid olyckan kommer att leda till ett större problem. I 
sammanhanget kan sättet att deklarera fordon naturligtvis vara till hjälp, samtidigt som de 
presenterade scenariot bygger på att det akut farliga var en styckegodstransport. En 
transport som inte deklareras på utsidan, den orangea skylten indikerar endast att det finns 
styckegods som är klassificerat som farligt gods ombord. I scenariot gav sedan slumpen 
upphov till effekten, icke desto mindre skulle ett genomförande av detta scenario 
sannolikt leda till att man ur samhällsplanerings synpunkt skulle börja diskutera 
vägsträckningar vid vattentäkter. Om scenariot en gång har inträffat finns möjligheten att 
genom att påminna om händelsen presentera en framtida hotbild. 
 
Ovan beskriv fördelen med att inte ge exakt information om transporten (d.v.s. att 
antagonisten behöver tur för att hitta objektet), å andra sidan innebär den uteblivna 
informationen att sceneriet förvärras för samhället. Hade det funnits tydlig information 
om att kaliumcyaniden var det stora hotet hade exempelvis räddningsinsatserna kunna ha 
kommit igång tidigare och bedrivits mer målmedvetet. 
 
En variant på temat är att antagonisten istället via någon kanal fått kännedom om 
logistiklösningar för företaget och därigenom kunnat peka ut exakt den transporten som 
har ett tillräckligt farligt gods. Fortfarande krävs ett betydande inslag av tur (eller slump, 
om man hellre vill) genom att lastsäkring och hantering minskar sannolikheten. 
 
Ur psykologisk synpunkt är angrepp på färskvattenförsörjningen för de allra flesta 
innevånare en välkänd risk och de problem som uppkommer är relativt lätta att sätt sig in 
i. En opinions skulle sannolikt kunna formas som går ut på att förbjuda transporter av 
farligt gods i anslutning till vattentäkter, en åtgärd som i vart fall lokalt kan skapa 
problem för industri och handel och därmed för samhället i stort. 
 
Bedömning av riskkvot  
 
Fråga  Värde
1 Psykologiska effekter 4 
2:1 Personella krav 2 
2:2 Tekniska krav 2 
2 Möjlighet 4 
3:1 Förhindrande åtgärder 1 
3:2 Konsekvensbegränsande åtgärder 2 
3 Åtgärder 2 
 Riskkvot 8 
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Scenario 2 
Kapning 
 
 
Ett antal tankbilar med bensin kapas i en samordnad attack. Bilarna körs till en 
anläggning för destruktion av farligt avfall, på anläggningen sker även en betydande 
hantering av det farliga avfallet innan dess att det går till destruktion. Väl ankomna till 
anläggningen forceras grinden och bilarna kommer in på området.  
 
Ett meddelande utgår till allmänheten att man nu befinner sig med brännbar vätska i 
omedelbar anslutning till destruktionsanläggningen och att om inte ställda krav uppfylls 
så kommer en bil att tändas på var fjärde timma. Analysen ger direkt att vid antändning 
kommer en explosionsartad brand att uppstår varvid farliga ämnen frigörs och sprids med 
vinden. Så hotar man att tända eld på nästa deponigrav om inte ställda krav uppfylls.  
 
Får man inte gehör för sina krav sker nästa brand om fyra timmar …. 
 
 
Sceneriet förutsätter: 
 

• Tillgång tankbilar med bensin. 
• Folk som är villiga att dö. 
• Att man kan forcera tillträdesskyddet på avfallsanläggningen med tankbilarna. 

 
Inledande analys 
 
En mycket stor del av det farliga godset som transporteras är petroleumprodukter 
vilka till sin karaktär är brandfarliga och/eller explosiva. Genom att till exempel 
studera logistiken kring en av de större flygplatserna eller en oljehamn eller ett 
raffinaderi borde det inte vara ett stort problem att i en samordnad insats kunna 
tillskansa sig ett antal fordon med petroleum. Vidare så är transporter av bensin så 
pass vanliga att allmänheten knappast kommer att reagera på att det kommer en 
relativt tät kö med bensinbilar. 
 
Att komma in på anläggningen kan naturligtvis innebära vissa problem om man inte är 
föranmäld men samtidigt är det så att, förutsatt att beredskapen inte höjts, det borde vara 
möjligt att med våld forcera grinden. 
 
När det gäller skyddsåtgärder så finns redan ett antal vidtagna som inriktar sig primärt på 
att förhindra stöld av bensinbilarna. Exempel kan vara spårning vis GPS och 
fjärrkontrollerade kranar, det innebär att om bilen kommer på avvägar kan den följas och 
åtgärder vidtas för att förhindra att fordonet når destinationen. 
 
När det gäller tillträdet till en så pass specifik anläggning som redovisas i sceneriet så kan 
det, vid en beredskapshöjning, sannolikt skyddas mot denna form av angrepp. Tidsfaktorn 
blir då avgörande för att lyckas, bilarna måste kapas och kunna komma in på området 
innan dess att larm hinner effektueras så att skyddet för anläggningen förstärks. Om 
transportbolaget får kännedom om att en bensinbil är på avvägar så måste den 
informationen vidarebefordras till ansvarig myndighet snabbt så att det kan 
sammanställas om flera bilar är på drift samt tas beslut gällande vilka insatser som skall 
ske. Ett sådant förfarande kräver sannolikt att regelverket förändras 
 

 



18 

Bedömning av riskkvot  
 
Fråga  Värde
1 Psykologiska effekter 3 
2:1 Personella krav 3 
2:2 Tekniska krav 2 
2 Möjlighet 6 
3:1 Förhindrande åtgärder 3 
3:2 Konsekvensbegränsande åtgärder 1 
3 Åtgärder 3 
 Riskkvot 6 
 
 
Scenario 3 
Utpressning 
 
 
Tung trafik i östlig riktning på E18 leds av från motorvägen vid Mon (före Grums), 
genom att det kommer upp en felaktig trafikomläggning. Ett ekipage (bulk/tankbil) med 
önskad last, lastens karaktär kan på håll utläsas av den orangea skylten som utvisar 
godsets klassificering, leds sedan vidare ned till hamnen i Grums. Övrig trafik leds med 
hjälp av trafikomläggningsskyltar tillbaka till E18. 
 
I hamnen parkeras ekipaget i direkt anslutning till vattnet. Ett meddelande skickas till 
media som säger att ”Röda nejlikan har en lastbil med det giftiga ämnet XXX, den kan 
dumpas i en stor insjö om inte Sveriges stöd till USA:s trupper i Afghanistan upphör”.  
 
En febril aktivitet tar sin början, där inställningen från Regeringen (som ju äger frågan om 
insatser i andra stater) är att man inte skall ge efter för utpressning, under det att 
kommunen, och kommuner som gränsar till Vänern, på alla sätt försöker övertala 
Regeringen att skona miljön genom att följa tillmötesgå utpressarnas krav. 
 
Tekniskt sett är själva proceduren att dumpa bilen så enkel att man öppnar alla luckor till 
transportutrymmena och därefter kör bilen över kajen. Innehållet i bilen löser sig snabbt 
och katastrofen är ett faktum. För att inte riskera att ”bli avbrutna” har utpressarna 
upprättat en vägspärr en bit från kajen, så att de vid förvarning om en insats omedelbart 
kan dumpa lasten. 
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Scenariot förutsätter: 
 

• Tillgång till utrustning för att leda bort trafik. För att leda av trafiken behöver 
man trafikskyltar etc. och för att hitta sådana kan man titta på t.ex. hemsidan: 
www.trafiken.nu/trafikmeddelanden/vägarbeten 

• Relativt frekvent transport av farligt gods  
• Möjlighet att ”lurpassa” på transporter av farligt gods.   
 
Anmärkning till Scenariot: 
Trafiken i östlig riktning går bl.a. till Stora Ensos pappersbruk i Skoghall som enl. 
deras miljöredovisning förbrukar över 100 000 ton kemikalier omräknat till 100-ig 
vara. Detta innebär ju stora chanser att få tag på en elak kemikalie i bulk, t.ex. 
salpetersyra som bildar NOx-gaser vid kontakt med vatten. 

    
Inledande analys 
 
Även om det kan förefalla enkelt att få tag i den utrustning som krävs för att leda bort 
trafiken så kommer det att krävas en samordnad och relativt omfattande aktion för att få 
omdirigeringen att gå så smidigt att ingen undrar vad som står på och därför kontaktar 
Vägverket, trafikradion eller Polisen. Scenariot bygger på att man inte reagerar för 
omdirigeringen innan dess att kraven har kunnat presenteras. 
 
När det gäller möjligheten att komma över farligt gods så underlättas den naturligtvis om 
man kan bygga scenariot utifrån en känd avsändare eller en känd mottagare, å andra sidan 
så begränsar det något var aktionen skulle kunna sättas i. Information om vilket farligt 
gods som finns på vägarna är dock relativt lätt att finna genom att läsa av de orangea 
skyltarna på respektive bil. 
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Vid ett genomförande av scenariot är det vidare viktigt att den vilseledda bilen kan 
skyddas från motaktioner, detta kräver ett relativt stort säkrat område runt bilen, något 
som i sin tur kräver relativt mycket folk. 
 
Ur psykologisk synpunkt är angrepp på vattenförsörjningen alltid lätt tillgängligt för 
allmänheten samtidigt som att det då förutsätter ett reellt hot mot försörjningen idag, det 
långsiktiga miljöhotet har inte samma omedelbara psykologiska effekt. Skall den 
skrämseleffekten få fullt genomslag krävs det nog att antagonisten är relativt välkänd och 
känd för att vara hänsynslös, annars blir det lätt att det uppfattas som ”ett rop på vargen”. 
 
Kraven kan rikta sig till allmänheten eller till enskilt företag eller verksamhet. Vem 
kraven riktar sig till är något beroende på vad man vill uppnå. Vill man uppnå oro i 
samhället riktas kraven sannolikt till en kommun eller staten.  
 
När det gäller möjliga åtgärder så leder det ökande användandet av RDS radio till att stora 
trafikomläggningar är relativt välkända för de som vistas ute på vägarna, därmed borde en 
så stor, och möjligen också komplicerad, omdirigering som här föreslår lada till 
misstänksamhet. Detta gäller inte minst i det sista skedet när en specifik bil skall plockas 
ur ”kön” och ledas till hamnen. Även GPS system som uppdateras med aktuell 
information försvårar för detta scenario.  
 
Skulle det ändå genomföras finns det, på grund av den relativt stora vattenvolymen, goda 
möjligheter att begränsa de akuta problemen. De mer långsiktiga miljöproblemen kan 
kanske inte begränsas, men då de inte heller har den akuta psykologiska effekten är de ur 
antagonistisk hotsynpunkt mindre värda. 
 
 
Bedömning av riskkvot  
  
Fråga  Värde
1 Psykologiska effekter 2 
2:1 Personella krav 1 
2:2 Tekniska krav 2 
2 Möjlighet 2 
3:1 Förhindrande åtgärder 3 
3:2 Konsekvensbegränsande åtgärder 1 
3 Åtgärder 3 
 Riskkvot 1,33 
 
 
Scenario 4 
Hot om explosion i folksamling 
 
Ett scenario som mycket påminner om inträffade händelser eller avstyrda attentat. Genom 
att för in farliga substanser mitt i en folkmassa kan ett betydande hot presenteras och det 
ger små möjligheter till skydd.  
 
Festival i stan, minst halva befolkningen är ut på gatorna och rör sig i den ljumma 
sensommar kvällen. Om någon timma börjar den stora slutkonserten vid festplatsen, så på 
alla gatorna är folkströmmen riktad mot festplatsen. Ingen har bråttom, man sitter vid 
restaurangernas uteserveringar och ”tar en öl” eller så strosar man framåt och ser fram 
emot en fin sista dag på semestern. 
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Samtidigt, i en annan del av staden, förbereder sig Röda nejlikan för ett nytt och 
spektakulärt dåd. Bilen man fyller med olika typer av sprängmedel är korrekt skyltad, den 
innehåller verkligen det som det står på skylten – explosiver, men av skylten och bilens 
utsida får man uppfattningen att detta företag sysslar med underhålls och entreprenad 
arbeten. Så är det också, Röda nejlikan har genom bulvaner kommit in i denna 
servicefirma, och i kväll skall investeringen betala av sig. När kommer telefonsamtalet 
från festarrangören? 
 
Saken är den att man genom ett välplanerat ingrepp sett till att scenen skall få 
”hållfasthetsproblem” som måste svetsas innan konserten. Arrangören ringer då sin 
underleverantör (som ju är infiltrerad), meddelandet är tydligt ”fixa scenen det är 
bråttom”. Firman tar sin bil och kommer till festplatsen ca 45 minuter innan konserten, 
säkerhetsvakterna stoppar bilen vid infarten. 
 
- Va faen?, det var ju bråttom. Jag måste in och svetsa scenen! Ring arrangören och fråga, 
se så det är bråttom … (svetsaren är klart stressad av att inte komma in direkt) 
- Kan Du inte lämna bilen utanför och gå in själv? (frågar vakten) 
- Tänker Du å’ släpa på mitt aggregat då, va? Jag måste in å’ fixa scen. 
…. 
Vakten går i väg och ringer, och klockan går. Han får beskedet att bilen kan köra in och 
upp vid sidan om scen. Bilen kommer dock att få stå kvar, då det är ont om tid och då det 
inte kommer att kunna gå att köra ut bilen när det är dags för konserten. 
 
- OK du kan köra in! 
- Ska ni inte kolla så jag inte tar in något farligt? 
- Njae, Du har ju skyltar och svetsgrejer är väl farliga så det är nog OK. 
 
Scenen blir klar i tid och bandet påbörjar sin spelning. Festplatsen är full och gatorna på 
vägen till festplatsen är också fulla med folk, fortfarande på väg ner till festplatsen. Man 
vet ju att efter konserten blir det fyrverkeri och andra jippon. 
 
Då låter telefonen hos arrangören. Det är ett SMS: ”Vi vill ha fem miljoner på ett 
nummerkonto annars smäller det! Röda nejlikan (PS transaktionen tar väl fem minuter så 
finns inte pengarna inom tio minuter så …)” 
 
Dillemma. Arrangören har nu tre möjligheter: 
1. Syna påståendet, inte göra något och se om det smäller (vi vet ju att det skulle det 

göra). 
2. Kontakta Polis och försöka att utrymma festplatsen. Tar nog betydligt mer än tio 

minuter och dessutom så talar man ju om att man inte vill fylla kravet och därmed 
riskerar man att det smäller i alla fall. 

3. Betala och hoppas att man kan få tillbaka pengarna på något sätt. 
 
Vilket man väljer är en annan historia… 
 
Scenariot förutsätter: 

• Tillgång till en bra täckmantel som kan/får hantera farligt gods 
• Något evenemang som samlar folk 
• Manipulation av scenen (för att ge ”legitimt” tillträde med det farliga godset) 
• ”slapp” säkerhetskontroll 
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Inledande analys  
 
Ur psykologisk synpunkt är detta scenariot inte speciellt verkningsfullt initialt. Själva 
idén är ju nämligen att alla besökare på festplatsen inte skall känna till hotet. Skulle det 
ske en explosion eller en utrymning motiverad av hotet så skulle naturligtvis det påverka 
den psykologiska situationen för lång framtid, men om syftet bara är att få pengar så skall 
ju bara några få veta.  
 
Ser man på scenariot som sådant så förutsätter det ett relativt snabbt ställningstagande, 
det är inte möjligt att hålla kvar folk på en festplats länge och därmed kan man detta 
knappast utvecklas till en gisslan situation. För att det skulle bli gisslan skulle det krävas 
möjlighet att ”låsa folk inne”. 
 
Tekniskt och personellt är det inte speciellt avancerat samtidigt som det förutsätter en del 
jobb för att komma över täckmanteln, alternativt för att ”köpa” företaget för sin sak. Att 
det finns en möjlighet att vid denna typ av arrangemang skapa en så stressad situation så 
att en ”rimlig” men okontrollerad bil kan komma att släppas in är nog relativt troligt. Att 
den redan är skyltad ökar dels sannolikheten och trovärdigheten vid infarten och dels 
innebär det en säkerhet om bilen skulle stoppas av Polis på väg till platsen. 
 
När det gäller hindrande och eller begränsande åtgärder är det nog svårt att tänka sig hur 
man kan begränsa effekterna när väl scenariot satts i stånd, däremot bord det finnas god 
möjligheter att minska tillträdet till festplatsen och därmed göra det betydligt svårare. 
Naturligtvis kan man tänka sig ett antal möjligheter där transport av farligt gods inte är 
inblandade, exempel kan hämtas från självmordsbombare med flera.  
 
 
Fråga  Värde
1 Psykologiska effekter 2 
2:1 Personella krav 2 
2:2 Tekniska krav 2 
2 Möjlighet 4 
3:1 Förhindrande åtgärder 3 
3:2 Konsekvensbegränsande åtgärder 1 
3 Åtgärder 3 
 Riskkvot 2,66 
 
Scenario 5 
Murbräckan 
Detta scenario bygger på att en eventuell angripare bereder sig tillträde till en ur 
hotsynpunkt intressant anläggning (här: industri) genom att bemäktiga sig av en transport 
med reguljärt gods. Syftet med scenariot är att beskriva faran inte enbart med transport av 
farligt gods utan även den fara som uppstår vid all lagring och hantering av kemikalier. 
 
 
Det plingade till i mailboxen hos redaktionssekreteraren på den ledande tidningen i 
staden. I inkorgen låg ett mail som skickats till tidningen, lokalradion och TT från 
roda.nejlikan@hotmail.com. Mailet löd ”Kolla klorgastanken vid den stora kemiindustrin 
på orten, samt ” they seek him there, they seek him here, they seek him everywhere ”. 
 
Vad var detta? Ett hot, ett nyhetstips, en miljöaktivist eller en galnings verk. 
Redaktionssekreteraren visste inte, och han kände endast till Röda nejlikan i Lesslie 
Howards skepnad som en oppositionell och irriterande person under den franska 

 

mailto:roda.nejlikan@hotmail.com


23 

revolutionen. Mailet gavs till Bettan en nyanställd och nyutbildad journalist på jakt efter 
scoopet, men med kommentaren – det kanske inte är något. 
 
När Bettan kom till företaget så möttes hon av informationschefen direkt vid grinden. När 
hon började med att fråga om hur tanken såg ut och vilken status den hade sa 
informationsdirektören att säkerhet var för företaget ett honnörsord och att det inte skulle 
kunna gå att vara etablerade så centralt i staden om inte säkerheten var hög. Med tanke på 
klorgasens farliga egenskaper skulle minsta osäkerhet med rätta sprida en stor rädsla i 
staden, så snälla skräm inte upp befolkningen. 
Bettan frågade då om vilka som kan komma nära tanken, så var beskedet att endast 
mycket få personer som behöver tillgång för sitt arbete har access dit och att ingen som 
inte har på anläggningen att göra överhuvudtaget släpps in. Bettan frågade om hon fick 
komma in och informationschefen ville helst inte det, men gav med sig när hon hotade 
med en artikel på temat ”Vad vill man dölja…”. 
 
När de kom till tanken såg allt normalt ut, i vart fall sa den tekniske direktören som 
ledsagade Bettan och informationschefen det. Bettan gick nära inpå tanken, vilket enligt 
förtaget skull kunna vara farligt, och på baksidan av tanken fäst någon meter upp fann 
hon en låda ca 40*40*30 cm som var fäst vid tanken Vad är det var tekniske direktörens 
första fråga?, därefter var det tystnad. Bettan ombads att inte skrämma upp någon och så 
fick hon åka tillbaka till tidningen. 
 
Nästa dag var tidningens vänsterkryss: ”Mystisk låda på klorgastank! – vad vill man 
dölja?” 
Förtaget tvingades att hålla en mycket välbesökt presskonferens där det framkom att det 
var en ökänd låda, att det i lådan fanns dels vikter och dels ett papper där det stod: 
”Denna låda rymmer precis våra fjärrutlösta bomber och den har samma vikt som 
bomberna. Vi satt dit lådan den 21 september och som Ni vet så hör det till hösten med 
sydvästliga vindar. Hade det varit på riktigt kunde vi valt en dag då vinden för gasen in 
mot staden och då orsakat ett gasutsläpp. Sista varningen! Hälsningar Röda Nejlikan … 
 
Stort uppror bland närvarande journalister, TV, radio, tidningar, internationell och 
nationella media alla ville ha kommentarer till lådan. På TV intervjuas så väl kemister 
(om gasens giftighet), meteorologer (om spridning av gas) som terrorexperter. Alla är 
eniga – detta var mycket allvarligt. 
 
Där kunde historien sluta – med en stad i osäkerhet och bitvis panik – men det gör det 
inte för att Bettan jobbade vidare och lyckades att spåra Röda Nejlikans förehavanden och 
fann då följande. 
 
Allt hade börjat med att Röda Nejlikan någon gång runt mitten av september hade bokat 
en transport från Göteborgs hamn till staden med ett välkänt transportföretag. Transporten 
skulle bestå av ett antal lådor och levereras till en byggnad i närheten av gastanken. I 
beställning gav lådorna ett mycket högt värde. Genom att följa lådan på Internet fick 
Röda Nejlika en bra information om var lådan var (d.v.s. vilken bil det gäller). När 
chauffören stannar för att ta kaffe ett antal mil för företaget så stjäl Röda Nejlikan bilen, 
kör till företaget (och hoppas att polisanmälan av stölden dröjer). Vakten vet att en 
leverans väntas (därav bokningen) och släpper in bilen på området. Röda Nejlikan apterar 
lådan på tanken och kör ut igen. 
Väl ute kör Röda nejlikan till en skogsväg någon mil utanför staden och parkerar/överger 
lastbilen. Innan han avlägsnar sig dumpar han också de lådor han själv skickat, eftersom 
de var högt värderade, antar alla att det var en stöld när just de lådorna fattas. Att syftet 
var att använda det normala logistik flödet som en murbräcka för att ta sig in på 
fabriksområdet misstänker egentligen ingen innan dess att Bettan avslöjar storyn. 
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Polisen får nu tillräcklig information för att kunna gripa Röda Nejlikan och det blir inget 
vidare brott förutom att livet i staden har påverkats och varit osäkert under ett halvår. 
Bettan får stora journalistpriset för sitt jobb. 
 
Scenariot förutsätter: 
 

• Tillgrepp av fordon  
• Mindre bra tillträdeskontroll 
• Kännedom om logistiklösning samt information om var transport befinner sig 
• Att transportörer tillåts vid anläggningen 

 
 
Inledande analys 
 
Psykologiskt har detta scenario ett mycket högt värde då det i blixtbelysning visar faran 
med en anläggning som på orten sannolikt uppfattas som ett faktum. Fabriken finns där 
och många känner någon som jobbar där och man har tidigare sett den som positiv, 
möjligen med undantag för dess miljöpåverkan. Rädslan kommer att räcka länge  
 
Tillgrepp av fordon kräver i aktuellt fall att man vet var chauffören väljer att stanna, detta 
kan eventuellt få fram genom att följa chauffören och lära sig hans vanor. Samtidigt så 
måste man då veta vilken chaufför som kommer att köra just aktuell transport. Ett annat, 
och troligen säkrare alternativ är att följa efter bilen och slå till när chansen yppar sig. 
Kräver trots allt en betydande information.  
 
Anmärkning: 
En variant på detta tema är att utnyttja en känd transport som kommer regelbundet, t ex 
postbilen, men då måste man vara säker på att förarna inte är kända. 
 
När det gäller personella resurser så krävs det inte mer än att man har möjlighet att stjäla 
och köra bilen.  
 
Möjligheten att genomföra åtgärder som förhindrar detta scenario är relativt goda, det 
första och enklaste är att begränsa tillträdet till anläggningen t.ex. genom att företaget 
själva sköter logistiken inne på området. Ytterligare ett skydd ligger i om bilen 
självständigt kan larma om den kör en icke planerad rutt. Det förutsätter dock ett relativt 
snabbt agerande vid larm, då det tar relativt kort tid att genomföra insatsen. 
 
Bedömning av riskkvot  
 
Fråga  Värde
1 Psykologiska effekter 4 
2:1 Personella krav 3 
2:2 Tekniska krav 2 
2 Möjlighet 6 
3:1 Förhindrande åtgärder 3 
3:2 Konsekvensbegränsande åtgärder 2 
3 Åtgärder 6 
 Riskkvot 4 
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Scenario 6 
Arrangera en olycka 
 
Trafikolyckor kan i sig innebära ett hot för miljö och omgivning. I detta fall avses en 
arrangerad olycka där syftet är att skapa oreda i trafiken och inte har något specifikt 
antagonistiskt mål. Naturligtvis måste olyckan ske strategiskt, en olycka på en väg som 
går genom glest befolkade områden ger inte alls samma genomslag. 
 
Tankbilen med flygfotogen skall snart ta sig in till flygplatsen för att lossa sin last av med 
än 20 kubikmeter mycket brandfarlig vara, bara ytterligare två kilometer sedan är bilen 
framme och föraren kan få sitt efterlängtade kaffe. 
 
En liten ettrig bil ligger i bakhasorna på tankbilen, men vill den köra om så gör det då. 
Fast det är klart, vägen leder bara till flygplatsen och vi är snart där så förhoppningsvis 
låter bilen (eller dess förare) bli att stressa. Nu kommer omkörningen, men bilen svänger 
brant in framför tankbilen och tvärstannar, tankbilen kan inte undvika att köra på den lilla 
bilen. För att minska konsekvenserna girar tankbilen starkt år höger och därmed välter 
tankbilen. Flygfotogen rinner ut samtidigt som en gnista antänder fotogenen och en rejäl 
brasa tänds. 
 
Brasan blir så stor att flygplatsledningen förbjuder start och landning på två banor under 
åtskilliga timmar och därmed skapas oreda i flygtrafiken under hela den dagen och delar 
av nästa. 
 
Scenariot förutsätter: 
 

• Ett fordon som kan orsaka att tankbilen välter 
• En person som är villig att riskera sitt eget liv för att stoppa bilen 
• Tur så att antändning sker 

 
 
Inledande analys 
 
Ur psykologisk synpunkt är det tveksamt om detta scenario skiljer sig från en helt vanlig 
trafikolycka, och sådana händer. Ingen verkar bli speciellt upprörd över det utan man 
noterar snarare att detta är en del av vårt agliga liv att olyckor sker. Om man kan sprida 
informationen om att just denna olycka hade ett bestämt syfte så är det i alla fall frågan 
om det får något betydande psykologiskt genomslag. 
 
Resursmässigt är det små problem vad det gäller teknik och kompetens, dock vill det till 
att hitta någon som är villig att riskera livet för ”den goda saken”. Ur teknisk synpunkt så 
rymmer också scenariot några risker, kanske framförallt vad som händer om ingen 
antändning skulle ske. Då får vi enbart den miljöbelastning som kommer av utsläppet av 
fotogen, något som säkert kan uppfattas som allvarligt, men knappast som ett akut hot. 
 
När det gäller begränsande eller förhindrande åtgärder så är det svårt att förhindra att 
olyckor sker och att förbjuda annan trafik i samband med farligt godstransporter är 
relativt svårt. För att begränsa skadorna kan förmodligen räddningstjänstens arbete 
underlättas genom att en förbättrad information om lasten, dess egenskaper och vilka 
räddningsinsatser som kan göras finns enkelt tillgänglig (i och för sig är det troligt att 
flygplatsens räddningstjänst redan vet allt som behövs vetas om flygfotogen). 
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Bedömning av riskkvot  
 
Fråga  Värde
1 Psykologiska effekter 1 
2:1 Personella krav 3 
2:2 Tekniska krav 2 
2 Möjlighet 6 
3:1 Förhindrande åtgärder 1 
3:2 Konsekvensbegränsande åtgärder 2 
3 Åtgärder 2 
 Riskkvot 3 
 
 
Scenario 7 
Klortank i tätbebyggt område 
 
Järnvägstransporter är generellt säkrare än vägtransporter genom att risken för kollisioner 
minskas då endast ”planerade” tåg går på spåren. Svagheten i järnvägsstystemet är att 
vagnarna måste rangeras och att det ofta sker i anslutning till en station, vilken i sin tur 
ofta ligger i bebyggelsens centrala delar. 
 
I Värmland transporteras mycket farligt gods på järnvägarna. Gruvön i Grums, 
Skoghallsverken och Rayon i Vålberg är några av de stora hållplatserna. Transporter av 
klor och gasol från/till Skoghall transporteras i vagnar som rangeras inom Karlstads 
centrum, samt olja och bensin till lagringscisterner på Kalvholmen.  
 
Tidigt måndag morgon ringer en anonymkälla till Värmlandsposten och meddelar att en 
järnvägsvagn kommer sprängas klockan 12.00. Värmlandsposten samlar redaktionen för 
en snabb överläggning vad de ska göra med nyheten. Ska vi släppa den till allmänheten 
eller är det bara en ren tok. Värmlandsposten kontaktar polisen. Redaktionen börjar sedan 
sitt journalistiska arbete för att se vad det är de tänker spränga. När journalisterna gräver 
fram att skoghall har idag transporter via Karlstad är det en av medarbetarna som utbrister 
använder inte de klor??? Under tiden har polisen spärrat all trafik in till Karlstad med 
trafikkaos som följd. Alla järnvägsvagnar genomsöks och stoppas före infärd till 
Karlstad. Allmänheten börjar ana oro och ett rykte börjar sippra på stan att en klortank 
ska sprängas. Paniken börjar sprida sig bland allmänheten och folk försöker fly från 
centrum. Polisens kontroller medför att trafikanter börjar tappa fattningen och ett antal 
incidenter inträffar utmed E18.  
 
Scenariot förutsätter: 
 

• Kännedom om godsflödet på en viss sträcka 
• Tillträde till rangerbangården 

 
Inledande analys 
 
Ur psykologisk synpunkt är detta ett mycket allvarlig scenario. När det kommer ut att det 
finns risk för ett giftmoln över staden så kommer det att ge upphov till betydande 
osäkerhet hos innevånarna. Panik och flykt kan bli konsekvensen, även om alla inser 
betydelsen av ”ingen panik” så riskerar det att bli ”alla på en gång” när man skall rädda 
sig och de sina. 
 
Scenariot kräver inte några omfattande vare sig personella eller utrustningsmässiga 
förutsättningar. Kännedom av normala transportflöden fås enkelt till exempel genom att 
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vänta på tåget på stationen och studera vilka godsvagnar som rör sig i omgivningen. 
Kunskapen att skapa och aptera en sprängladdning på vagnen får närmast ses som 
välkänd. 
 
Åtgärder för att hindra genomförande ligger i första hand inom området att begränsa 
tillträde till rangerbangården, vilket är relativt svårt då det är stora områden. Skulle det 
finnas en viss förvarning möjliggör det att en beredskapshöjning med bättre bevakning 
kan införas, den är dock så pass kostsam i personella resurser att den inte är långsiktigt 
uthållig. En ytterligare möjlighet är att rangera farligt gods ”ut i skogen” och sedan 
passera tätbebyggda områden utan att stanna. När det gäller begränsande åtgärder så är 
det svårt att föreställa sig några speciella, ingen tankvagn kommer att kunna motstå 
sprängämnen och därmed riskerar klorgasen att komma ut om hotet sätts i verket. 
 
Bedömning av riskkvot  
 
Fråga  Värde
1 Psykologiska effekter 5 
2:1 Personella krav 2 
2:2 Tekniska krav 3 
2 Möjlighet 6 
3:1 Förhindrande åtgärder 2 
3:2 Konsekvensbegränsande åtgärder 1 
3 Åtgärder 2 
 Riskkvot 15 
 
 
Scenario 8 
Atomsopor 
 
Sigyn lägger ut tidigt en morgon från kärnkraftverket i Ringhals, ombord finns en last av 
radioaktivt avfall som skall transporteras till mellanlagring utanför Oskarshamn. Färden 
anträds i en fantastisk vårmorgon. 
 
Efter några timmars gång passeras Kullens fyr om babord och färden ner i Öresund 
anträds, vakthavande befäl på bryggan funderar en stund över den intensiva trafiken 
mellan Helsingborg och Helsingör. Skiten är god och radarskärmen visar inget ovanligare 
är att en liten och snabb båt närmar sig låringsvis om babord (snett bakifrån vänster).  
 
Några minuter senare är den lilla snabba gummibåten framme vid Sigyn. Tre äntringsrep 
kastas mot båten och totalt sex personer klättrar ombord i det vackra vädret. Gummibåten 
försvinner snabbt från platsen och de sex tar sig snabbt och ljudlöst till bryggan där de 
passiviserar vakthavande med en snabb injektion. 
 
En av antagonisterna tar över rodret samtidigt som övriga fem systematiskt söker igenom 
fartyget för att passivisera övriga. Kursen läggs om, nu går Sigyn mot hamnbassängen i 
Helsingborg. Den ordinarie besättningen har inte reagerat ännu, kvar att ta över är enbart 
maskin men där har man inte noterat kursändringen. 
 
Först när farten minskar i samband med att Sigyn går in i hamnen i Helsingborg reagerar 
maskin men då finns där redan fem antagonister för att ta om hand personalen. Sigyn 
förtöj vid Parapeten ett förberett meddelande går ut.  
 
Sigyn är nu en ”dirty bomb” mitt i en svensk storstad …. 
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Scenariot förutsätter: 
 

• Kännedom om Sigyns rutt (i och för sig kan man gissa att om hon ligger i 
Videbergshamn så kommer hon ut på Kattegatt) 

• En grupp personer med viss kunskap om navigation/sjömanskap 
• Att Sigyn inte har permanent uppsikt åt alla håll 
• Bra väder (det är riskfyllt att äntra ett fartyg från en gummibåt) 

 
Inledande analys 
 
Psykologiskt har detta scenario ett mycket stort värde. Skulle detta gå att genomföra i 
praktiken så får det förödande konsekvenser både i form av panik i omgivningen (Skåne 
är tättbefolkat) men också när det gäller förtroendet till Sverige och statens förmåga att 
skydda medborgarna. Sannolikt skulle det också innebära att kärnenergin snabbstoppas 
och vid fel tid på året skulle det leda till stora påkänningar på det dagliga livet på grund 
av att elen får ransoneras. 
 
När det gäller personer och kompetens så krävs det först en grupp som klarar att komma 
ombord ut till havs och som dessutom har kompetens att föra fartyget i hamn. Aktionen 
kräver ett rätt betydande mått av hänsynslöshet, även om det beskrivna scenariot var 
”snällt”. Det är möjligt att man för att genomföra operationen hade kunnat behöva 
betydligt mer våld. Det krävs vidare en relativt stor grupp, kanske upp emot 10 personer, 
för att genomföra operationen. Risken ökar därmed att något skulle kunna läcka ut i 
förväg. 
 
Om operationen blir känd i förväg finns goda möjligheter att vidta åtgärder tillexempel 
genom att eskortera eller konvojera Sigyn med hjälp av Marinen eller 
Kustbevakning/Polis. Då blir denna typ av operation i princip omöjlig. 
 
När det gäller möjligheter att förhindra angrepp så finns, det framförallt i det fall att det 
sker en förvarning goda möjligheter genom exempelvis konvojer eller liknande. 
Eventuellt – vilket ligger långt utanför vår förmåga att bedöma – finns också ett 
skalskydd kring Sigyn.  
 
Skulle insatsen genomföras kräver varje rimlig begränsande åtgärd såväl betydande tid 
som störa resursinsatser. Boende i omgivningarna till våra kärnreaktorer förses med jod-
tabletter och speciella radioapparater för larm i förebyggande syfte, innan dess något 
sådan kan vara distribuerat till hela Helsingborg har lång tid förflutit. 
 
Bedömning av riskkvot  
 
Fråga  Värde
1 Psykologiska effekter 5 
2:1 Personella krav 1 
2:2 Tekniska krav 2 
2 Möjlighet 2 
3:1 Förhindrande åtgärder 1 
3:2 Konsekvensbegränsande åtgärder 1 
3 Åtgärder 1 
 Riskkvot 10 
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Scenario 9 
Tunnelexplosion 
 
En tankbil med släp lastad med bensin stoppas tidigt på morgonen av två personer i 
polisuniform och leds in i vägfickan på E 18 vid xxx för, som det synes, en rutinkontroll.  
 
Så fort bilen stoppat oskadliggörs chauffören och stoppas i bagageluckan på den stulna 
bil som de två i polisuniform tillsammans med en tredje civilklädd medhjälpare anlände 
med. 
 
Omedelbart monteras en sprängladdning på dragbilens tank och en på släpets. Släpets 
laddning är försedd med en fördröjning på 20 sekunder för att om den första laddningen 
inte antänder innehållet kommer laddning två att göra det. Hela operationen är över på tre 
minuter och ingen passerande bil har noterat något ovanligt. 
 
De två uniformsklädda personerna tar av sig uniformerna och den ene sätter sig bakom 
ratten på tankbilen. De två andra tar täten i personbilen och de båda fordonen vänder 
tillbaka mot Göteborg. Man är mycket noga med att hålla hastigheten och försöker väcka 
så lite uppmärksamhet som möjligt. 
 
När man anländer till Gamlestaden väljer man att köra ner genom den smala avfarten mot 
Oslo. 
 
Klockan är nu 9.00 och den värsta trafiken genom Tingstadstunneln har upphört. Trafiken 
flyter jämt när personbilen och tankbilen kör ner i tunneln. Man stannar mitt i det 
norrgående rörets högerfil. De tre personerna som nu maskerat sig hoppar ur bilarna, 
apterar sprängladdningarna så att de första exploderar inom en minut, hoppar in i 
personbilen och försvinner mot Hisingen. 
 
Trafikövervakningen noterar med viss förvåning att en tankbil har kört ner och fått stopp i 
tunneln. Då smäller det. 
 
Scenariot förutsätter: 
 

• Tre personer och en bil 
• Kunskap (relativt allmän) om sprängteknik 
• Tillgång till trovärdiga polisuniformer 

 
Inledande analys 
 
Psykologiskt har angrepp på infrastruktur ett visst värd även om Tingstadstunneln 
knappast kan ses som en nationell symbol. Effekterna av insatsen begränsas till ett antal 
skadade dödsoffer vid smällen samt till att ett stort antal Göteborgaren för långa köer för 
älvövergången till dess att en alternativ lösning öppnats. Naturligtvis är det skrämmande 
att man kan spränga en tankbil, men någonstans finns nog en acceptans hos allmänheten 
av att transporten kan vara farlig och att risken för explosion hänger samman med valet 
att vistas i trafiken. 
 
Personellt eller tekniskt ställer angreppet inga betydande krav. Bensintransporter är 
relativt frekventa och det krävs inga jättearrangemang för att stoppa och kapa transporten. 
 
Åtgärder för att förhindra finns framförallt när det gäller att spåra och fjärrövervaka 
transporten. Genom GPS teknik kan transporten övervakas och larm slås. Ett specialfall – 
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som inte är helt otroligt – vore om bilen faktiskt skall via Tingstadstunneln och därför 
GPS övervakningen inte skulle reagera, då skulle ingen varning fås. 
 
När det gäller begränsande åtgärder är det svårt att se att något skulle kunna göras så 
snabbt. Det bör finnas förberedda räddningsplaner för en olycka inne i tunneln men 
utöver det är det nog begränsade insatser som är möjliga. 
 
Bedömning av riskkvot  
 
Fråga  Värde
1 Psykologiska effekter 3 
2:1 Personella krav 3 
2:2 Tekniska krav 2 
2 Möjlighet 6 
3:1 Förhindrande åtgärder 2 
3:2 Konsekvensbegränsande åtgärder 2 
3 Åtgärder 4 
 Riskkvot 4,5 
 
 
Scenario 10 
Sårad stolthet 
 
Äntligen på plats. Den nya statyn i Borås skall invigas med stor pompa och ståt. Statyn 
som Kommunfullmäktige efter lång debatt beslöt att inköpa till stadens förskönande och 
som redan föranlett media uppmärksamhet såväl inom som utanför landets gränser 
föreställer den italienska sagofiguren Pinocchio och har tillverkats av den kände 
konstnären Jim Dine. Talaren berättar om den betydelse som statyn kan tillmätas och 
betydelsen av att sätta staden på kartan med en kultursatsning utöver det vanliga. Man 
kan nästan tro att det är ordföranden själv och inte ett antal donatorer som vi har att tacka 
för statyn. Men nu är det fest … 
 
På motorvägen ett stenkast bort flyter trafiken på mellan Stockholm och Göteborg, det är 
en jämn ström av fordon av alla de slag. Kanske funderar de som tittar ut utanför vägen 
över vad det är för folksamling som står och firar något, men ingen reagerar mer än så. 
Vad ingen vet är att det redan har smitts planer för kvällen. 
 
Röda nejlikan sitter och planerar, ett bra objekt för ett antagonistiskt angrepp är nya 
statyn av Pinocchio. Den är välkänd och omdiskuterad, just nu är medvetenheten och 
stoltheten stor och det kommer att synas när angreppet kommer.  
 
Vid industriområdet utanför Borås står bilar parkerade, bilar med många olika sorters last. 
Röda nejlikan väljer att inrikta sina insatser mot en tankbil fylld med UN3109 ”Organisk 
Per-oxid typ F”. Bilen stjäls och körs in mot staden, att ta av R40 och köra i närheten av 
den nya statyn är en baggis och väl där stannas bilen i närheten av statyn, en liten 
sprängladdning apteras på tanken och när den sprängs fås dels ett hål i tanken och dels en 
gnista som antänder Per-oxiden. Branden omsluter snabbt statyn som hinner få betydande 
skador innan dess att allt är släckt. 
 
Röda nejlikan meddelar lokaltidningen, ett stenkast från statyn, dels att statyn kommer att 
förstöras, dels att Röda nejlikan ligger bakom och dels att mer kan hända om inte …. 
 
Borås stolthet – Pinocchio – har blivit dess skam eller i vart fall en symbol för fara. 
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Scenariot förutsätter: 
 

• Ett välkänt monument/symbol 
• Tillgång till/tillgrepp av fordon för farligt gods 
• Enkel sprängladdning, samt viss kemikunskap 

 
 
Inledande analys 
 
Valet av mål görs sannolikt utifrån var bäst effekt kan uppnås, med andra ord väljer man i 
detta fall angreppsobjekt som har ett stort psykologiskt värde, därmed blir det 
psykologiska värdet alltid högt. Den typen av objekt ligger ofta relativt avskilt från de 
stora vägarna vilket gör att det normalt inte finns en hög riskexponering med anledning 
av transporter av farligt gods, vilket nödvändiggör ett större inslag av planering. Just 
platsen som valts i Borås har dock närheten till en stor trafikled, det är dock inte 
avgörande för scenarios utveckling. 
 
Resursmässigt ställs inga höga krav för genomförandet av attacken, dock krävs en viss 
kunskap om såväl kemi som om hur man arrangerar sprängladdningar. Att få tillgång till 
utrustning (fordonet) kan eventuellt vara mer komplicerat bland annat beroende på om 
fordonet försetts med skyddsanordningar eller om det parkeras på en övervakad plats. 
 
Förebyggande åtgärder handlar i första hand om att hindra tillgreppet av fordonet. Att 
begränsa tillgången till en offentlig plats eller som här utsmyckad är knappast möjligt. 
Själva vitsen med statyn är att den skall vara synlig i det offentliga rummet. När det gäller 
begränsande insatser efter en inträffad händelse så skiljer detta fall sig inte mycket från 
olyckan. Här kan dock en viss förberedelse erhållas genom att fordonet som användes var 
parkerat i omgivningen och därmed, om det är vanlig förekommande med parkering, 
borde det ges en viss möjlighet till förberedelser/planläggning. 
 
Bedömning av riskkvot  
 
Fråga  Värde
1 Psykologiska effekter 5 
2:1 Personella krav 3 
2:2 Tekniska krav 3 
2 Möjlighet 45 
3:1 Förhindrande åtgärder 2 
3:2 Konsekvensbegränsande åtgärder 3 
3 Åtgärder 6 
 Riskkvot 7,5 
 
 
Scenario 11 
Molotovcocktail 
 
Sommarnatten är ljum, utanför väg restaurangen sitter många på altanen mot sjön och 
dricker kaffe, äter våfflor eller glass. Trafiken glider förbi på motorvägen utanför, men 
den tillåts inte störa idyllen och den ljuvliga kvällen. På parkeringen står många bilar, de 
allra flesta är lastade för inledningen av semestern. 
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Vad som sker ovanför slänten på andra sidan motorvägen ser ingen, och hade man sett 
hade nog reaktionen varit; ”Aha, scouterna tänker campa i backen ovanför”. Att scouterna 
istället var tränade antagonister från ”röda nejlikan” syntes inte på avstånd. Än mindre 
kunde man se de kamouflagemålade plywoodlådorna som blivit resultatet från ett antal 
inbrott i militära förråd och som ”nejlikan” köpt för stora pengar på svarta marknaden. 
 
På motorvägen kommer ett fordon som på långt håll ser ut som en transport av 
brandfarlig vätska. Spanaren, som sitter i en parkerad bil på bron ca en kilometer före 
vägrestaurangen, kontaktar gruppen i backen. Han säger: ”Den vita tankbilen är en 
dieselbil, låt den löpa!”, UN-nummer 1203 hjälper honom till den slutsatsen. 
 
Spanaren: ”Rödvit bil – attack!” 
 
Gruppen i backen osäkrar granatgeväret, laddat med en spränggranat med viss 
fördröjning. ”Skott kommer!” 
 
Granaten flyger genom luften, slår sonder tanken och därefter efter en knapp millisekunds 
fördröjning så sprängs granaten. Ur den uppfläkta sidan på tanken kommer en ”dusch” av 
brinnande flygbränsle ut över vägkrogen och altanen. Inom 30 sekunder är allt ett 
brinnande inferno. ”Scouterna” packar och tar skogsvägen ned från backen inom en 
minut, det ser ingen. Skrik, rop på hjälp, panik, eld, rök och förödelse är allt som finns 
där motorvägens bästa rastplats låg för tre minuter sedan. 
 
Räddningtjänsten kommer fram efter ungefär 10 minuter, överallt brinner det men 
inledningsvis måste fokus vara att säkra de brinnande bilarna så att inte deras 
bränsletankar rämnar med en liten ”BLEVE” som följd. Därefter kan man bara konstatera 
den sorgliga synen. 
 
På Sveriges Turistråds hemsida står nu att läsa; ”Ha en skön semester – Röda nejlikan ser 
er!, ni vet inte var vi möts nästa gång” 
 
Scenariot förutsätter: 
 

• Minst två personer 
• Tillgång till granatgevär 

 
Inledande analys 
 
Psykologiskt är människor extra sårbara för sådant som drabbar när man skulle ha det 
bra, så vetskapen om att några drabbats när man fikade på vägen till ett välförtjänt 
semesterfirande innebär att attacken uppfattas som betydligt allvarligare. Vidare så 
känner många som läser om denna attack att jag själv mycket väl kunde tagit mitt 
kvällskaffe just på denna platsen och att det mer eller mindre får ses som en slump att inte 
jag drabbades själv. 
 
Genom att dessutom så tydligt koppla sitt ”erkännande” av attacken till turistiska faktorer 
får man den dubbla effekten av att dels göra klart att man inte drar sig för att slå mot 
ledigheten och dels ger man en tydlig indikation att man vill skapa problem för 
turistindustrin vilket får direkta ekonomiska konsekvenser för många. 
 
Ser vi till resursbehovet så inskränker det sig till att dels finna någon som kan (vågar?) 
avlossa ett granatgevär och dels att kunna komma över ett så potent vapen antingen 
genom stöld eller på svarta marknaden. En stor del av de som genomfört militärtjänst har 
i lumpen skjutit med granatgevär så det borde inte vara en stor inskränkning i 
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möjligheten, vidare så förefaller det inte vara speciellt svårt att komma över vapen på den 
internationella svarta marknaden. Det gäller även relativt potenta vapen. Exempelvis har 
det skrivits åtskilligt i pressen om hur militära vapen funnit vägen till olika 
motorcykelklubbar. 
 
Det sista steget, att hacka en hemsida, kräver vad det verkar inte heller det några större 
insatser. 
 
Det egentligen enda sättet att hindra detta scenario är att avlysa trafik från vägen, men det 
är knappast något alternativ. Om trafik skulle avlysas enbart därför att många sitter ut en 
vacker sommarkväll så påverkas samhället i en utsträckning som gör det omöjligt att 
hantera. Andra lösningar som att bevaka varje möjlig position varifrån attacken kan sättas 
in är inte heller det rimligt. 
 
Begränsande åtgärder är även de svåra att se. 
 
Bedömning av riskkvot  
 
Fråga  Värde
1 Psykologiska effekter 4 
2:1 Personella krav 3 
2:2 Tekniska krav 3 
2 Möjlighet 9 
3:1 Förhindrande åtgärder 1 
3:2 Konsekvensbegränsande åtgärder 1 
3 Åtgärder 1 
 Riskkvot 36 
 
 
Scenario 12 
Ammunitionstransport 
 
Äntligen kommer telefonsamtalet. Insidern på ammunitionsfabriken meddelar att man 
idag klockan 13 kommer att börja lasta en transport med finkalibrig pansarbrytande 
ammunition som skall till utlandet. Polisen kommer att övervaka såväl lastningen som 
transporten. Detta var vad man hade väntat på och det var också anledningen till att Röda 
nejlikan lagt stora summor på ”konsultjobb” till insidern. Nu är det dags att sätta planen i 
verket. 
 
Först kommer kajaken fram i kanten av fabrikens sjösida, och även om man inte får vistas 
där så är det inte ovanligt att fredliga kajaker kommer nära (det har bland annat röda 
nejlikan sett till). Ingen blir därför speciellt upprörd eller reagerar på kajaken. Samtidigt 
går trucken med den andra pallen med patroner ut från lagringsbunkern mot bilen, 
poliserna som bevakar lastningen står vid husväggen en bi bort och observerar. Just nu så 
bjuds de på en kopp kaffe och får tipset att man sitter bättre vid bänken där borta. Än en 
gång har insidern gjort sitt jobb.  
 
En person, från kajaken, rusar mot trucken och drar snabbt ut föraren som oskadliggörs. 
Från polisernas utsiktspunkt märks det inte alls. Först när trucken efter att ha lastat av på 
bilen (eller rättare sagt stannat och väntat så det ser ut som avlastning) fortsätter åt fel håll 
förstår poliserna att det är något som är fel. En snabbgående motorbåt kommer mot 
bryggan där även trucken är nu, lastning och ombordstigning har förberetts så det tar 
ingen tid och båten åker i hög fart. Samtidigt har poliserna kommit till bryggan, de drar 
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tjänstevapnen men så kommer de ihåg att det är potentammunition som stulits så de vågar 
inte skjuta. Samtidigt försvinner båten. 
 
Innan polisen hunnit larmas så har ammunitionen lastats om och båten övergivits. Någon 
har nu tillgång till finkalibrig pansarbrytande ammunition. Röda nejlikan kommer nog att 
låta höra av sig … 
 
Scenariot förutsätter: 
 

• En insider som kan avslöja rutiner, förvarna och avleda polisen 
• Säker tillgång till en lättlastad och snabb båt 

 
Inledande analys 
 
Psykologiskt är det naturligtvis intressant och skrämmande om en sådan kupp framför 
ögonen på polisen kan genomförs samtidigt som det är tveksamt om det av sekretesskäl 
skulle publiceras. En ammunitionsstöld verkar inte alls lika skrämmande, det sker ju nu 
och då att någon jägare eller sportskytt blir av med ammunition. Att sedan detta är en så 
kraftfull ammunition att polisen har ett speciellt intresse för den är nog inget som press 
eller allmänhet reagerar på. 
 
När det gäller personella resurser så finns det ett problem. Det gäller att hitta en insider 
som dels har access till den viktiga informationen och dels är intresserad av att hjälpa 
antagonisten. Att försöka värva någon som går direkt till säkerhetschefen vore direkt 
kontraproduktivt. För att hitta rätt insider krävs betydande kartläggning och lång tid.  
 
Även när det gäller utrustning krävs det stora insatser, inte minst blir det problem att hitta 
en båt som dels är så byggd att den går att lasta fort och dels är så snabb att den kommer 
undan. Om man inte vill avslöja sig genom att köpa en båt utan om man vill stjäla en så 
kräver det dessutom att man relativt säkert vet att man kommer över båten. 
 
Skyddsåtgärder då? Utöver det som redan gjorts, polisbevakning och hantering endast på 
avgränsat område, så är frågan om det går att göra så mycket mer. Möjligen skulle det 
kunna bygga på ett system med en lastväxlare så att man kan lasta utan insyn och utan att 
behöva avslöja när det sker, därefter så kopplas lastväxlaren till dragbilen och man åker 
vidare. 
 
Genom att dela upp hanteringen i mindre enheter så innebär det att en mindre mängd vara 
utsätts för angrepp vi varje tid, å andra sidan sker då mer hantering och därmed ökar 
exponeringen för angrepp. 
 
 
Bedömning av riskkvot  
 
Fråga  Värde
1 Psykologiska effekter 2 
2:1 Personella krav 1 
2:2 Tekniska krav 2 
2 Möjlighet 2 
3:1 Förhindrande åtgärder 3 
3:2 Konsekvensbegränsande åtgärder 2 
3 Åtgärder 6 
 Riskkvot 0,66 
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Scenario 13 
Attack med IT-stöd 
 
”Timingen är det viktigaste”, det var de sista orden Lesslie, ledare för Röda Nejlikan sa 
innan han släppte iväg gruppen för ett nytt attentat. Den spektakulära händelse som inom 
några timmar skulle ge eko över stora områden var färdigplanerad. Planeringen hade 
börjat för åtskilliga månader sedan om nu var man vid målet.  
 
Att transporter med farligt gods utmärks av en orange skylt är känt för många, vad de 
olika siffrorna betyder är något som bara de initierade känner till även om det på intet sätt 
är hemligt. Det är bar det att väldigt få bryr sig. Röda nejlikan insåg tidigt att man genom 
att använda tillgänglig och offentlig information kan få detaljerad information om 
transporter av farligt gods, transporter som skulle kunna användas till ett spektakulärt 
tillslag. Den typen av information hade man redan nyttjat i samband med en attack mot en 
vägkrog, nu ville man komma ett steg till. Kan man via öppen eller okodad information 
samordna en insats som var betydligt större och framförallt mer träffsäker. 
 
Inledningsvis konstaterar man att värdet på en tankbil med bensin  är såpass högt att 
oljebolagen vill dels skydda fordon och last från tillgrepp och dels ha kontroll exakt på 
var de befinner sig. Mycket av denna information går trådlöst via GSM och GPS vilket 
gör den möjlig att avlyssna, är den då vidare okrypterad så finns informationen där för 
den som vill nyttja den. IT-experten hos Röda Nejlikan behövde inte många timmar innan 
han känd hur man följer en transport med bensin eller diesel från lagring till leverans. 
Transportvägar kunde då kartläggas och förutses. 
 
Vidare konstaterade man att eftersom produkterna har ett betydande värde så finns det 
anledning att minska lagerbindningen och därför eftersträva någon form av ”just-in-time” 
och att transporterna därför borde styras av någon form av datorbaserat 
beställningssystem. Genom att avlyssna trafiken från en bensinstation var det inte svårt 
att finna de meddelanden som gick till distributören och som ca 18 timmar senare ledde 
till leverans av bensin, diesel eller E85. Två tredjedelar av pusslet var nu klart. Röda 
nejlikan vet hur de skall få förvarning och de vet hur de skall kunna spåra tankbilen på 
väg. 
 
Den sista pusselbiten fixar man själva.  
 
Nu gäller timing … På torsdagskvällen kommer förvarningen, en tankbil beställs till 
macken vid stationen i den medelstora staden, beräknad leverans 18 timmar senare, dvs 
på sen eftermiddag på fredagen. Vid fyra tiden på eftermiddagen kommer en jordbrukare 
till Granngårdens butik vid stationen och köper fyra storsäckar med konstgödsel, säckarna 
lastas på traktorkärran av trucken och han kör iväg. Jordbrukaren är en av Röda Nejlikans 
medlemmar. Via mobiltelefon får han ständiga rapporter om var bilen med diesel befinner 
sig, detta genom att sambandscentralen följer bilen via GPS. 
 
Traktorns fart och position avpassas så att tankbilen och traktorn samtidigt befinner sig i 
rondellen utanför stationen, någon följer inte trafikreglerna och det smäller, OCH DET 
SMÄLLER! 
Ammoniumnitrat och diesel tillsammans är en välkänd kombination och här sker det i 
stor skala. Glasrutor i flera kvarter krossas av tryckvågen, järnvägsvagnar på 
stationsområdet välter, lok spårar ur och hus tar skador. Hur det gick för de fredags 
handlande människorna vill vi inte tala om. 
 
Röda Nejlikan låter meddela att denna smäll kunde vi fixa här, nu kan ni söka den där …. 
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Scenariot förutsätter: 
 

• Att GPS, GSM telefoni och datakommunikation går att avlyssna 
• Två personer varav en har en traktor med kärra, och där ”bonden” är beredd att 

riskera sitt liv 
 
Inledande analys 
 
Ur psykologisk synpunkt har vi här två transporter som uppfattas som relativt ofarliga, 
gödsel och diesel, som genom att de blandas ger upphov till en betydande detonation. 
Genom överskottet av information, som i och för sig är värdefull i ett annat led, lyckas 
man koordinera detta till en central plats och där arrangera en olycka. Alla ingående delar 
är harmlösa, ingen blir speciellt upprörd eller oroad av att någon kan få 
förhandsinformation om när dieselbilen skall komma till macken och som sagt gödsel är 
harmlöst. 
 
Sammantaget blir den psykologiska effekten betydande, av helt ofarliga (?) grejer kan 
man med relativt små insatser orsaka denna situation, vad kan man då inte fixa med andra 
resurser? 
 
När det gäller såväl personella som tekniska krav så är de relativt begränsade. Ingen 
exceptionell kunskap krävs för attacken. 
 
Förhindrande åtgärder är i första hand att skydda informationen alternativt att minska den 
totala informationen om transporten. Det kan övervägas om informationen som 
naturligtvis är till nytta i ett led verkligen är motiverad med beaktande av hur den kan 
nyttjas. Huvudspåret blir dock att skydda (kryptera eller motsvarande) informationen. 
 
Begränsande insatser är svåra att se tydligt. 
 
Bedömning av riskkvot  
 
Fråga  Värde
1 Psykologiska effekter 4 
2:1 Personella krav 3 
2:2 Tekniska krav 3 
2 Möjlighet 9 
3:1 Förhindrande åtgärder 3 
3:2 Konsekvensbegränsande åtgärder 1 
3 Åtgärder 3 
 Riskkvot 12 
 
 
3.1 Vad kan vi lära av scenarierna? 
 
Inledningsvis kan vi sammanfatta riskbedömningarna ovan i en tabell: 
 
 Scenario Riskkvot
1 Förstörd vattentäkt 8 
2 Kapning 6 
3 Utpressning 1,33 
4 Hot om explosion i folksamling 2,66 
5 Murbräckan 4 
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6 Trafikolycka 3 
7 Klortank i tättbebyggt område 15 
8 Atomsopor 10 
9 Tunnelexplosion 4,5 
10 Sårad stolthet 7,5 
11 Molotovcocktail 36 
12 Ammunitionstransport 0,66 
13 Attack med IT-stöd 12 
 
De tre scenarierna som med vår valda metod måste uppfattas som mest riskfyllda (7, 11 
och 13) utgår samtliga från att en transport som är under väg på något sätt attackeras och 
då får konsekvenser för omgivningen. Närvaron av farligt gods är därför centralt, 
samtidigt som därmed kännedom om typ av gods och exakt lokalisering av transporten i 
realtid blir betydelsefulla för att kunna styra attacken mot de områden som utvalts. 
 
Ser man till de attacker som kräver access till någon anläggning eller liknade (nr 3, 5 och 
12) och där det farliga godset hanteras under kontrollerade former så visar vår analys av 
scenarierna en betydligt mindre risk då tillträdesskydd och insatsberedskap finns på 
platsen. Även om det i en situation utan hot kan upplevas som relativt enkelt att få 
tillgång till sådana platser så finns det goda möjligheter vid en ökade hotbild att begränsa 
tillträdet. 
 
När det gäller säkerhetstänkande är med säkerhet transporter till och från 
kärnenergianläggningarna (8) ur ett säkerhetsperspektiv rejält genomarbetade och även 
med beaktande av materialets potentiellt höga risknivå så visar vår bedömning att gjorda 
insatser sänker risknivån rejält. 
 
Slutligen bygger ett antal av scenarierna (2,5 och 10) på att ett fordon kan tillgripas och 
därmed flyttas eller styras av antagonisten till ett önskat läge för attacken. Detta tillgrepp 
skiljer sig från förmögenhetstillgrepp endast när det gäller syftet, skyddssätten är i stort 
sett de samma. Det bör dock uppmärksammas att ur ett risk- och säkerhetsperspektiv kan 
det vara värt att tillgrepps skydda även lågt värderat gods som har inbyggda faror.  
 
 
3.2 Information bra eller … 
 
Givet dessa slutsatser så blir nästa fråga hur risken kan reduceras. En faktor som redan 
förts in i tankarna gäller vilken information so är nödvändig ur transport synpunkt och 
vilken information som behövs av andra skäl. I scenario 13 var tillgången till information 
det som möjliggjorde koordineringen, naturligtvis ger ammoniumnitrat och dieselolja 
samma effekt när de blandas var det än sker men kan jag styra platsen (jag känner vägen 
och då handlar det om tid) så kan jag också välja och därmed få olika effekter. 
 
En annan aspekt på informationen fås i scenario 11 där man genom att läsa de orangea 
skyltarna fick kännedom om vilken bil man skulle attackera. Informationen på skylten är 
avsedd i första hand för att räddningstjänsten vid en olycka skall veta vad man kan vänta 
sig men ger här ”nyttig” överflödsinformation. 
 
 
3.3  Dynamisk vägvalsstyrning? 
 
Att avstå från transporter av farligt gods skulle få betydande och icke önskvärda effekter 
på samhällsutvecklingen därför kan det inte uppfattas som ett alternativ. I ett mer 
filosofiskt perspektiv är det inte heller lämpligt att låta samhället genomgå så drastiska 
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åtgärder baserat på ett hot, det skulle lätt kunna uppfattas som att hotet lönar sig. Däremot 
skulle man kunna börja resonera kring möjligheten att vid en förstärkt hotbild styra 
transporter av farligt gods bort från vissa vägsträckningar eller tider på dygnet, i syfte att 
minska konsekvenser av ett eventuellt antagonistiskt angrepp. 
 
En sådan möjlighet måste i så fall planeras innan dess att risken identifierats då det 
kommer att ta en viss tid att sätta ett sådant system i stånd. 
 
 
3.4 Branschens insatser 
 
Scenarierna visar också på att en del av de insatser som transportbranschen redan infört, 
framförallt i syfte att minska risken för tillgrepp/stöld också har bäring på problemet med 
antagonistiskt hot.  
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4.  Riskkontrollmetoder 
 
 
4.1  Transportregler 
 
Regler för transport av farligt gods utgår i grunden från en rekommendation som 
utarbetas inom FN sociala och ekonomiska råd, den s.k. FN rekommendationen (UN 
Recommendations on the safe Transport of Dangerous Goods) [2]. I arbetsgruppen ingår 
företrädare ett antal av FNs medlemsstater till expertkommittén knyts även företrädare för 
internationella intresseorganisationer (s.k. NGOs Non-gouvernment organisations) samt 
representanter för de olika transportslagen. 
 
Innehållet i FN rekommendationerna omsätts därefter i de olika transportreglementena 
vilka i sin tur ofta upphöjs till nationell lag. Hela FN systemet har i grunden kommit till 
för att harmonisera internationella (gränsöverskridande) transporter men har de facto 
kommit att utgöra grunden för alla transportregler. 
 
I Sverige gäller enligt lag och förordning följande transportreglementen: 

• För väg- och terrängtransport: ADR-S (Statens Räddningsverks föreskrifter om 
transport av farligt gods på väg och i terräng), vilken utges som SRVFS 2006:7 
[11]. 

• För järnvägstransport: RID-S (Statens Räddningsverks föreskrifter om transport 
av farligt gods på järnväg), vilka utges som SRVFS 2006:8 [12]. 

• För sjötransport: IMDG-koden (International Maritime Dangerous Goods Code), 
vilken stadfästs i SJÖFS 2005:15 [13]. 

• För flygtransport: ICAO-TI (Technical Instructions for the Safe Transport of 
Dangerous goods by Air), vilka stadfästs i LFS 1984:2 [14]. 

 
När det gäller flygtransport finns även IATA-DGR [15] vilket är det dokument som 
utfärdas av flygbolagens samarbetsorganisation IATA och vilket samtliga större 
kommersiella flygbolag följer. IATA-DGR får inte stå i strid med ICAO-TI men kan i 
vissa fall innefatta överenskommelser mellan flygbolagen som innebär en mer strikt 
hantering av det farliga godset. 
 
En ändring i FN rekommendationerna förväntas därför att inom en rimlig tid slå igenom i 
samtliga regelverk. I vissa specifika situationer kan ett enskilt transportslag ha, utav 
transportmiljön motiverade, särregler. Så ställs tillexempel krav vid luftfart på att 
innerförpackningar för vätskor skall kunna motstå ett visst differentialtryck. 
 
 
4.2  Vad uppnår FN systemet? 
 
FN systemets huvuduppgift var som ovan nämnt att harmonisera transportreglerna 
internationellt så handelsutbyte mellan staterna kunde utvecklas. Successivt har det 
därmed också inneburit att de nationella kraven på transport av farligt gods har 
samordnats vilket i sin tur lett till att transportbranschen som sådan fått möjligheter att 
verka, under samma regler, inom en rad länder.  
 
I inledningen till FN rekommendationerna uttrycks syftet på följande sätt: 
 

“Transport of dangerous goods is regulated in order to prevent, as far as 
possible, accidents to persons or property and damage to the environment, 
the means of transport employed or to other goods. At the same time, 
regulations should be framed so as not to impede the movement of such 
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goods, other than those too dangerous to be accepted for transport. With 
this exception, the aim of regulations is to make transport feasible by 
eliminating risks or reducing them to a minimum. It is a matter therefore of 
safety no less than one of facilitating transport” 
 

Utöver det ovan nämnda rörlighetsargumentet tillkommer där också syftet att förhindra 
skador på personer och egendom samt även på transportmedlen som sådana. Regelverken 
kan enkelt uttryckt sägas ha till funktion att säkerställa att olyckor som innefattar 
transport av farligt gods skall inte få större konsekvenser än motsvarande olycka med 
icke-farligt gods. Sannolikheten för att en lastbil skall krocka eller välta påverkas sinte av 
regelverken, men om det inträffar så skall det farliga godset vara förpackat och hanterat 
på ett sådant sätt att olyckan inte får ökade konsekvenser. 
 
I det fortsatta anses inte den funktionen vara ett riskkontrollmedel utan det som nu 
tillkommer och som analysen syftar mot är de fall där någon medvetet använder farigt 
gods på ett oavsett sätt eller till och med med antagonistisk syfte. 
 
 
4.3  Tillkommande riskkontrollmedel 
 
I FN rekommendationernas 13:e utgåva (giltig 2003) läggs ett nytt delkapitel till, 1.4 
”Security Provisions” vilket avser att adressera security frågan. Detta uttrycks i not 2 som 
lyder: 
 

”For the purposes of this Chapter security means measures or precautions 
to be taken to 
minimise theft or misuse of dangerous goods that may endanger persons or 
property” 

 
Detta kapitel 1.4 har sedan tillförts till samtliga de olika ovan nämnda regelverken. Det 
återfinns: 

• I ADR som kapitel 1.10 Bestämmelser om transportskydd (och i ADR-S) 
• I RID som kapitel 1.10 Bestämmelser om transportskydd (och i RID-S) 
• I IMDG-koden som 1.4 Security Provisions 
• I ICAO-TI  som kapitel 5 Dangerous Goods security 
• I IATA-DGR som kapitel 1.6 Dangerous Goods security 

 
För att analysera innehållet i dessa krav använder jag den text som finns i ADR-S då det 
är en accepterad svensk översättning. Texterna i alla regelverken skall till sitt innehåll 
vara likalydande.  
 
 
Kapitel 1.10 
 
Bestämmelser om transportskydd 
 
Anm Med transportskydd och skydd avses i detta kapitel de försiktighetsåtgärder 
som skall vidtas för att minimera stöld eller obehörigt förfarande med farligt 
gods, som kan skada personer, egendom eller miljö. 
 
 
1.10.1 Allmänna bestämmelser 
 
1.10.1.1 Var och en som medverkar vid transport av farligt gods skall uppmärksamma 
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bestämmelserna i detta kapitel om transportskydd i den utsträckning det är motiverat 
med hänsyn till deras ansvar. 
 
1.10.1.2 Farligt gods får endast överlämnas för transport till transportörer, vars identitet 
fastställts på lämpligt sätt. 
 
1.10.1.3 Områden som används för mellanlagring av farligt gods, till exempel terminaler, 
fordonsdepåer, uppställningsplatser och rangerbangårdar, skall vara ordentligt 
skyddade, väl belysta och så långt möjligt och lämpligt, ej tillgängliga för 
allmänheten. 
 
1.10.1.4 Vid transport av farligt gods skall varje medlem av fordonsbesättningen medföra 
fotolegitimation. 
 
1.10.1.5 Kontroller enligt 1.8.1 och 7.5.1.1 skall omfatta lämpliga åtgärder för 
transportskydd. 
 
1.10.1.6 Behörig myndighet skall hålla uppdaterade register över de giltiga intyg över 
förarutbildning enligt 8.2.1, som den eller annan godkänd organisation utfärdat. 
 
 
1.10.2 Utbildning om transportskydd 
 
1.10.2.1 Utbildningen och uppdateringskurserna enligt kapitel 1.3 skall även omfatta 
transportskydd. Uppdateringskurserna om transportskydd kan omfatta mer än 
ändringar i bestämmelserna. 
 
1.10.2.2 Utbildningen skall behandla olika typer av risker för kränkning av 
transportskyddet, hur man upptäcker sådana risker och metoder för att minimera dem. 
Utbildningen skall också omfatta vilka åtgärder som skall vidtas vid kränkning av 
skyddet. Den skall förmedla sådana kunskaper om skyddsplaner (när så är tillämpligt), 
som motsvarar var och ens ansvars- och arbetsområde, och roll vid genomförande av 
dessa planer. 
 
 
1.10.3 Bestämmelser för farligt gods med hög riskpotential 
 
1.10.3.1 Som farligt gods med hög riskpotential definieras i denna föreskrift sådant gods, 
som kan missbrukas vid terrorbrott och då leda till svåra konsekvenser, till exempel 
förlust av åtskilliga människoliv och storskalig förstörelse. Förteckning över farligt gods 
med hög riskpotential återfinns i tabell 1.10.5. 
 
1.10.3.2 Skyddsplaner 
 
1.10.3.2.1 Transportörer, avsändare och andra delaktiga i transport av farligt gods med 
hög riskpotential (se tabell 1.10.5), enligt 1.4.2 och 1.4.3, skall införa och följa 
skyddsplaner, som minst omfattar de punkter som anges i 1.10.3.2.2. 
 
1.10.3.2.2 En skyddsplan skall minst omfatta: 
 
(a) särskild fördelning av ansvar inom transportskyddsområdet till personer, som har 
kompetens och sakkunskap inom området och har befogenhet att genomföra 
tilldelade uppgifter, 
 
(b) förteckning över sådant farligt gods eller typer av farligt gods som verksamheten 
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hanterar, 
 
(c) översikt över rutiner i verksamheten med en bedömning av de risker för 
kränkning av skyddet som kan uppkomma på grund av verksamheten, till 
exempel vid transportuppehåll, förvaring av farligt gods i tankar eller containrar 
före, under och efter förflyttning samt vid mellanlagring av farligt gods vid byte 
av transportsätt eller transportmedel (omlastning), 
 
(d) tydlig beskrivning av de åtgärder som skall vidtas för att minska risken för 
kränkning av skyddet, motsvarande de delaktigas ansvar och skyldigheter, inom 
följande områden: 
– utbildning, 
– transportskyddspolicy (till exempel åtgärder vid förhöjd hotbild, kontroll i 
samband med anställning av personal, osv), 
– driftrutiner (till exempel vägval om detta är känt, åtkomst till farligt gods 
under mellanlagring (jämför (c)), närhet till utsatt infrastruktur, osv), 
– utrustning och resurser som skall användas för att minska riskerna för 
kränkning av skyddet, 
 
(e) effektiva och uppdaterade metoder för rapportering och för åtgärder vid hot, 
nedsatt transportskydd eller tillbud, 
 
(f) metoder för värdering och test av skyddsplanerna och metoder för återkommande 
revision och uppdatering av planerna, 
 
(g) åtgärder för att säkerställa det fysiska skyddet av den transportinformation 
skyddsplanen innehåller, och 
 
(h) åtgärder för att säkerställa att spridningen av skyddsplanens information om 
transportrutiner begränsas till de personer som behöver den. Dessa åtgärder får 
inte strida mot de krav på information som i övrigt föreskrivs i ADR/ADR-S. 
 
Anm Transportörer, avsändare och mottagare skall samarbeta med varandra och 
med behörig myndighet, för att delge varandra information om eventuella hot, 
vidta ändamålsenliga skyddsåtgärder för att uppmärksamma och åtgärda 
händelser som sätter transportskyddet i fara. 
 
1.10.3.3 Anordningar, utrustning eller system skall användas för att skydda mot stöld av 
fordon 
som transporterar farligt gods med hög riskpotential (se tabell 1.10.5) och dess last. 
Åtgärder skall vidtas för att säkerställa att de alltid är inkopplade och i funktion. 
Tillämpningen av dessa skyddsåtgärder får inte hindra insatser i nödlägen. 
Anm Om det är lämpligt och utrustning finns installerad, bör telemetrisystem eller 
andra system eller anordningar användas för att övervaka förflyttning av 
farligt gods med hög riskpotential (se tabell 1.10.5). 
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1.10.4 
Enligt bestämmelserna i 1.1.3.6 gäller kraven i 1.10.1, 1.10.2, 1.10.3 och 8.1.2.1 (d) 
endast om mängderna i kollin på en transportenhet överstiger de angivna mängderna i 
1.1.3.6.3. Dessutom gäller kraven i 1.10.1, 1.10.2, 1.10.3 och 8.1.2.1 (d) endast om 
mängderna i tankar eller i bulk på en transportenhet överstiger mängderna som anges i 
1.1.3.6.3. 
 
… (fortsättning anger bl.a. definition på farligt gods med hög riskpotential) 
 
4.4  AFS 2001:1 som riskkontrollåtgärd 
 
Arbetsmiljöverkets föreskrifter om systematiskt arbetsmiljöarbete (AFS 2001.1) ställer 
krav på att arbetsgivaren skall utvärdera samtliga risker i arbetsmiljön och att dessa 
utvärderingar skall dokumenteras (§8 i AFS 2001:1). Detta krav gäller även för den som i 
yrket transporterar farligt gods och kan därmed anses komplettera kraven i kapitel 1.10 i 
ADR. 
 
Till skillnad mot kraven i kapitel 1.10 så ges AFS 2001:1 också en tydlig anvisning att 
varje nytillkommande risk skall värderas och kraven i AFS:en blir därmed till sin karaktär 
med dynamiska. 
 
Olika metoder finns för att genomföra denna riskvärdering och kraven varierar utifrån 
riskvärderingens ändamål, det bör dock betonas att för att arbetet skall göras korrekt bör 
det innehålla ett inslag av att upprätta och utvärdera händelsekedjor. När den 
utvärderingen är genomförd så förutsätter AFS 2001:1 att en åtgärdsplan för att minska 
riskerna initieras och genomförs. Rekommendationen är att åtgärdsplanen integreras i 
dokumentationen över riskvärderingen.  
 
ADR 1.10 borde, i vart fall i den svenska utgåvan, kompletteras med en hänvisning till att 
reglerna för systematiskt arbetsmiljöarbete också ställer krav på riskvärdering 
(riskkontroll) och åtgärdsplaner. Det bör noteras även att AFS 2001:1 bygger på en EU 
regel (Rådets direktiv 89/391/EEG om åtgärder för att främja förbättringar av 
arbetstagarnas säkerhet och hälsa i arbetet). 
 
 
4.5  Utdrag ur ADR-S och ISO/PAS 28000-serien 
 
Utöver denna bestämmelse har det inom standardiseringsarbetet utarbetats en serie 
standarder gällande säkerhet i en försörjningskedja som också adresserar detta område. 
De standarder som är aktuella är: 
 
• ISO/PAS 28000 Specifications for security management systems for the supply chain 

[3] 
• ISO/PAS 28001 Specifications for security management systems for the supply chain 

– Best practices for implementing supply chain security – Assessment and plans 
• ISO/PAS 28003 Specifications for security management systems for the supply chain 

– Requirements for bodies providing audit and certification of supply chain security 
management systems [5] 

• ISO/PAS 28004 Specifications for security management systems for the supply chain 
– Guidelines for the implementation of ISO/PAS 28000 [6] 

• ISO/PAS 20858 Ships and marine technology – Maritime port facility security 
assessments and security plan development [7]. 
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Notera att det handlar om ISO/PAS vilket innebär att det inte är antagna standarder. För 
att antas skall 75% av de röstande stödja ett förslag i ISO, skulle fler än 50% men inte 
75% stödja förslaget blir det en ISO/PAS (Publicly Avaliable Specification). En ISO/PAS 
går på ny röstning efter tre år och då kan den antingen avvisas (<50%) antas (>75%) eller 
förnyas som ISO/PAS. Förnyas den sker en ny omprövning efter tre år. Även om det inte 
är sakligt korrekt kommer ISO/PAS 28000 i det fortsatta att hanteras som en standard. 
 
Standarderna I ISO/PAS 28000-serien är till sin struktur och sitt innehåll väldigt lika både 
ISO 9000 och ISO 14000 standarderna, med den skillnaden att istället för kvalitet eller 
miljö så speglar de säkerhetsproblem och säkerhetsöverväganden. Genom ISO-arbetets 
allmängiltighet och med den erfarenhet man har inom ISO med att specificera 
ledningssystem för kvalitet och miljö, så är en rimlig utgångspunkt för analysen av texten 
i transportreglerna att jämföra den med ISO/PAS 28000.  
 
 
4.6  Jämförelse mellan ADR-S kap 1.10 och ISO/PAS 28000 
 
En tydlig första skillnad är att ISO/PAS 28000 har ett tydligt anslag för att stödja en 
lärande och utvecklande process, efter en form av PDCA-cykel (”plan, do check, act”). I 
inledningen till ISO/PAS 28000 visas en bild som ger en indikation hur de olika delarna 
är tänkta att koppla till varandra. Bilden anger följande loop: 
 

4.2 
Policy 

4.6 Management 
review 

4.5 
Checking and 

corrective action 

4.3 
Security risk 

assessment and 
planning 

4.4 
Implementation 
and operation 

Securtiy 
Management 

System 

 
Figur 4: Arbetsgången med säkerhetssystem enligt ISO/PAS 28000, efter figur i 
standarden 
 
ADR-S kapitel 1.10 ger inledningsvis ett antal krav av mer allmän karaktär, där efterställs 
krav på utbildning (1.10.1 respektive 1.10.2) I kap 1.10.3 ställs krav på skyddsplaner för 
transport av ämnen med hög riskpotential. Ämnen med hög riskpotential är liktydigt med 
de transporter som detta arbete behandlar och därför jämförs skyddsplanen enligt 1.10.3 
med standarderna. 
 
Kapitel 1.10 beskriver i ett statiskt läge vilka krav som kan ställas på ett ledningssystem 
för säkerhet. Kraven gäller alltid (eller i vart fall till dess de ändras) men är just till sin 
karaktär statiska. Kraven står inte i motsats till en lärande process men förutsätter inte 
heller den lärande processen. En slutsats av detta är rimligen att kraven i 1.10 är tillkomna 
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utifrån att skapa generella och lätt utvärderade krav som kan tillämpas universellt och 
därmed garantera en rimlig lägsta nivå på säkerhetsarbetet beroende av organisation och 
ambition.  
 
Det är vidare tydligt så att kraven i 1.10 tillkom relativt snabbt efter 11 september och i 
en anda av att åstadkomma något relativt snabbt och med en rimlig nivå. Om det funnits 
någon accepterad internationell standard som dels säkerställer mininivån och dels 
uppmanar till ett mer aktivt utvecklingsarbete inom området hade det säkert varit så att 
regelverken hänvisat till den standarden. Där är vi inte nu. 
 
För att göra jämförelsen så allmän som möjligt utgår resonemanget från loopen ovan, och 
de krav i 1.10 som kan relateras till respektive steg jämförs mot standarden. 
 
 
Policy (4.2) 
 
ISO/PAS 28000 
Företaget (transportören) skall utarbeta en policy som är förankrad på högsta ledningsnivå 
och som tydligt uttalar bolagets ambitioner och målsättningar med sitt säkerhetsarbete. 
Policyn får inte stå i strid med, eller motverkas av, aktiviteter och organisation i företaget 
och policyn skall kommuniceras med samtliga anställda och externa intressenter. Av 
policyn skall också framgå att företaget utfäster sig att följa tillämpliga lagar och regler. 
 
Skyddsplan (enligt kap 1.10.3 i ADR-S)  
Finns inget motsvarande krav 
 
Kommentar 
Genom att skyddsplanen inte kräver en policy så finns det inget formellt krav att 
organisationens aktiviteter gällande säkerhetsarbetet är förankrat, och därmed har stöd, i 
ledningen för organisationen. Det får dock antas att i ett övervägande antal av de aktuella 
fallen är ledningen väl informerad om säkerhetsarbetet. Genom avsaknaden av policy blir 
det svårare att kommunicera säkerhetsinriktningen till externa parter och till anställda. 
 
 
Security risk assessment and planning (4.3) 
 
ISO/PAS 28000 
Krav på planerade, systematiska och regelbundna genomgångar av alla aspekter på 
säkerhet inkluderande såväl tekniska som finansiella och antagonistiska aspekter. 
Genomgångarna skall tjäna till att identifiera risker och vara ett underlag för att införa 
åtgärder för att bemästra eller kontrollera riskerna. Genomgångarna skall baseras på ett 
brett spektrum av informationskällor, i syfte att skärpa genomgången ytterligare föreslås i 
ISO/PAS 28001 en metod där scenarier upprättas och analyseras utifrån organisationens 
verklighet. Det på detta sätt identifierade riskerna skall därefter klassificeras och värderas 
utifrån en beskriven metod som fastställts i förväg, genom klassificeringen skall det 
styras så att resurser i första hand riktas mot de hot som kan betecknas som störst. 
 
På samma sätt skall företaget skapa rutiner för att fånga upp och analysera krav som 
framkommer av lagstiftning eller förordningar och som påverkar företagets aktiviteter.  
 
Syftet med dessa analyser är att upprätta och implementera åtaganden och mål, på såväl 
lång som kort sikt samt att utveckla program och rutiner som syftar till en mindre 
riskfylld hantering. 
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Av ISO/PAS 28000 framgår inte med vilket intervall detta skall genomföras men en 
rimlig tolkning är att ledningen årligen bör värdera och vid behov komplettera dessa 
genomgångar. Frekvenser som väsentligt understiger en gång per 12 månader får anses 
ligga utanför standardens avsikt. 
 
Skyddsplan (enligt kap 1.10.3 i ADR-S)  
Av punkt (c) i 1.10.3.2.2 framgår att skyddsplanen skall innehålla en bedömning av de 
risker för kränkning av skyddet som kan uppkomma till följd av verksamheten. Den 
svenska formuleringen är inte helt överensstämmande med motsvarande engelsk text där 
det står ”review of current operations and assessment of security risks” vilket mer pekar 
mot en fortgående genomlysning av aktiviteterna och värdering av säkerhetsrisker. 
 
Övriga delar av kravet behandlas inte explicit i skyddsplanen. 
 
Kommentar 
Här har ISO/PAS 28000 ett betydligt mer utbyggt system för att kontinuerligt analysera 
och införa riskkontrollåtgärder. Genom att, som ISO/PAS 28000 gör, lägga ansvaret för 
eller i vart fall koppla till ledningen ges troligen förutsättningar till ett större engagemang.  
 
 
Implementation and operation (4.4) 
 
Under denna rubrik faller en stor del av de dagliga aktiviteterna och dess rutiner. Det kan 
uppdelas i fyra delområden: 

• Struktur och ansvar 
• Kompetens, utbildning och medvetenhet 
• Kommunikation 
• Dokumentation 
• Dokumentstyrning 
• Verksamhetsstyrning 
• Larmberedskap och säkerhet 
 

Då detta är själva de praktiska kraven som i huvudsak kopplar mot kraven på 
skyddsplaner begränsas beskrivningen till de områden som berör skyddsplanerna.  
 
Struktur och ansvar 
 
ISO/PAS 28000 
Inledningsvis krävs att företaget skall tillskapa en organisatorisk struktur inklusive ansvar 
och befogenheter som möjliggör att målen kan uppnås. Kraven omfattar vidare bland 
annat att ansvar och befogenheter skall definieras för dem som har ansvaret att driva och 
införa systemet, att den högsta ledningen skall utse en representant som arbetar med 
säkerhet, att säkerställa att målen följs upp och lever, att säkerställa att erforderliga 
resurser finns mm 
 
Skyddsplan (enligt kap 1.10.3 i ADR-S)  
I punkten (a) sägs att det skall finnas en fördelning av ansvar till personer som har 
utbildning och kompetens inom området och som ges befogenhet att agera.   
 
Kommentar 
I denna del skiljer sig dokumenten åt genom att skyddsplanen direkt beskriver det som 
gäller för den som praktiskt skall utföra arbetet. ISO/PAS 28000 säger i stället att hela 
organisationen skall utformas efter säkerhetssystemens krav och att det genom att 
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ledningen utpekar en ansvarig skall säkerställas att hela organisationen ges kompetens 
och befogenhet att agera i den omfattning systemet kräver. 
 
Kompetens, utbildning och medvetenhet 
 
ISO/PAS 28000 
Kravet är att företaget skall säkerställa att personal verksam inom området skall vara 
kvalificerade, det kan ske genom såväl utbildning som träning och tidigare erfarenheter. 
Rutiner skall finnas som säkerställer att personalen är medveten om betydelsen av att 
regler följs, roller och ansvar samt konsekvenser av att man avviker från 
säkerhetssystemet. Kompetensjournaler skall sparas. 
 
Skyddsplan (enligt kap 1.10.3 i ADR-S)  
Behandlas egentligen endast i (a), där det står att personer skall ha kompetens och 
sakkunskap.  
 
Kommentar 
Det finns inget i skyddsplanen om fortlöpande utbildning, inte heller något om att 
dokumentation över utbildning och kompetens skall finnas sparad. 
 
Kommunikation 
 
ISO/PAS 28000 
Rutiner för att relevanta säkerhetsregler kommuniceras med rätt personer inom respektive 
utom företaget. När det gäller känslig information skall det särskilt beaktas vem som får 
del av den. 
 
Skyddsplan (enligt kap 1.10.3 i ADR-S) 
Krav ställs på att det skall finnas rutiner för rapportering vid hot, nedsatt transportskydd 
och tillbud, punkt (f). Vidare finns i punkten (h) en skrivning som syftar till att säkerställa 
att känslig information i skyddsplanen inte kommer i orätta händer. 
 
Kommentar 
I detta avsnitt syns tydligt skillnaden mellan en regel som har till kommit i första hand för 
att vid inträffad händelse säkerställa informationen och ett system som syftar till 
verksamhetsutveckling. Av ISO/PAS framgår ingenting om att det kan finnas olika krav 
från olika aktörer gällande information, ISO/PAS behandlar bara ”stakeholders” men det 
finns naturligtvis en betydande skillnad mellan vad som myndigheter bör kunna kräva 
och det som man allmänt kan ge ut. I detta avseende tillför därför skyddsplanen krav 
utöver det som ISO/PAS 28000 kräver. När det gäller frågan information till orätta 
händer så kommenteras den även nedan. 
 
Dokumentation  
 
ISO/PAS 28000 
Krav på att företaget skall upprätta ett säkerhetsledningssystem (på papper, datamedia 
eller i annan relevant form) över sina åtaganden när det gäller policy och mål, syftet med 
systemet, beskrivning av systemets delar och deras kopplingar, hantering av dokument 
och data samt den organisation som bedöms nödvändig för att klara åtagandena. Företaget 
skall värdera förekomsten av känslig information och se till att den inte kommer i orätta 
händer 
 
Skyddsplan (enligt kap 1.10.3 i ADR-S)  
Motsvarande krav finns inte, möjligen kan man se själva kravet på skyddsplan som delvis 
samma område. 
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Kommentar 
Här beskriver ISO/PAS 28000 den fråga om sekretess som hanterades ovan 
 
Dokumentstyrning 
 
ISO/PAS 28000 
Krav på att alla dokument skall vara kontrollerade och fastställda. Vidare skall det finnas 
rutiner som ser till att relevant dokumentation finns tillgänglig där den behövs och att den 
då är pålitlig. 
 
Skyddsplan (enligt kap 1.10.3 i ADR-S)  
Motsvarande krav finns inte 
 
Kommentar 
Det skall finnas en skyddsplan, men det finns egentligen inget som formellt kräver att den 
skall finnas tillgänglig där den behövs. Kravet är att man skall följa planen. Om det inte 
krävs att exempelvis föraren har informationen vid en allvarlig händelse är risken att man 
inte följer utarbetade rutiner. 
 
Verksamhetsstyrning 
 
ISO/PAS 28000 
Kravet är i princip att företaget skall upprätta dokumenterade rutiner som täcker alla 
tänkbara situationer som berör säkerhetssystemen. Stor vikt läggs vid rutiner och system 
som kan förutse eller identifiera framtida säkerhetsproblem.  
 
Skyddsplan (enligt kap 1.10.3 i ADR-S)  
I punkten (d) anges att det skall finnas åtgärder för att minska risker när det gäller till 
exempel driftsrutiner och utrustning/resurser. 
 
Kommentar 
Återigen syftar ISO/PAS 28000 snarare på att få en lärande organisation som gör rätt från 
början under det att skyddsplanen beskriver specifikt vad som skall ske (eller, i vart fall, 
kräver dokumentation om vad som skall ske). 
 
Larmberedskap och säkerhet 
 
ISO/PAS 28000 
Kräver att företaget skall har rutiner för att identifiera, införa och underhålla planer för 
agerandet i händelse av incidenter eller nödsituationer. Dessa rutiner skall regelbundet ses 
över och utvärderas. Även prov av planerna skall genomföras. 
 
Skyddsplan (enligt kap 1.10.3 i ADR-S)  
Punkten (e) föreskriver att det skall finnas rutiner för rapportering av incidenter och hot. 
Skyddsplanen omfattar inte krav på beskrivning av åtgärder vid inträffat hot, incident 
eller olycka (utöver det som stå om information), en klar brist gällande skyddsplanerna. 
 
 
Checking and corrective action (4.5) 
 
ISO/PAS 28000 
Här ställs höga krav på att företaget skall ha en fungerande internrevision som ur alla 
relevanta aspekter lyser genom verksamheten regelbundet. Vidare ställer standarden krav 
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på system för avvikelse eller incidentrapportering och för hur de skall dels rättas till dels 
vidtas åtgärder som förhindrar upprepande. 
 
Skyddsplan (enligt kap 1.10.3 i ADR-S)  
I punkten (f) står att man skall ha metoder för att värdera och prova skyddsplanerna samt 
för att revidera (i betydelsen ändra) och uppdatera skyddsplanerna. 
 
Kommentar 
Kraven finns i båda, men standarden ger betydligt fler ingångar och ”tips” på saker att 
värdera. 
 
 
Management review and continual improvement (4.6) 
 
ISO/PAS 28000 
Ställer krav på att företagets högsta ledning med jämna mellanrum skall genomföra en 
formell genomgång av samtliga riskkontrollåtgärder I syfte att säkerställa att ledningens 
ambitioner (som de uttrycks i policy och målsättningar) också kommer till genomförande 
i den dagliga verksamheten. 
 
Skyddsplan (enligt kap 1.10.3 i ADR-S)  
Motsvarande krav finns inte 
 
 
Krav som finns i skyddsplanen och som inte ingår i ISO/PAS 28000 
 
Punkten (b) kräver en förteckning över det farliga gods som verksamheten hanterar. Det 
framgår inte om avsikten är att vid varje tillfälle ha en aktuell lisa som säger att just nu 
hanteras detta eller om avsikten är en lista som säger att någon gång kan vi hantera detta. 
Med andra ord skall listan spegla aktuell situation eller skall de spegla vad man har 
kompetens att hantera. Detta finns inte i ISO/PAS 28000, avses kompetensen får det 
anses intäkt bakvägen genom de rutiner man infört. Avser man aktuell situation så finns 
inte det explicita kravet (dock skall det nog sparas som redovisande dokument när 
transporten är färdig) 
 
I punkt (g) står att det skall finnas åtgärder för att säkerställa fysiskt skydd för den 
information som skyddsplanen innehåller. Om man därvid avser att skyddsplanen stjäls 
(möjligen av intresse i ett antagonistiskt perspektiv – info om var riskfyllt gods finns) 
eller om det handlar om förvarig så att de förblir läs-/användbara efter hantering och 
eventuell olycka är inte tydligt av kravet. I ISO/PAS motsvara detta närmas av 
hanteringen av journaler etc, men där finns inte samma fokus på ”fysiskt skydd”. 
 
 
4.7  Riskkontroll ur ett verksamhetsperspektiv 
 
Som en konsekvens av kollapsen inom den amerikanska banksektorn under början av 
1980-talet utarbetades det en metod för kontroll av risker inom företag som kom att kallas 
COSO-modellen. COSO står för “Committee of Sponsoring Organizations of the 
Treadway Commission” [16] och skall ses som resultatet av de erfarenheter som drogs av 
den finanskrisen.  
 
COSO-modellen innebär att varje verksamhetsdel, aktivitet, avdelning eller annan del av 
ett företags verksamhet skall granskas och utvärderas avseende strategier, hur 
verksamheten drivs, hur redovisningen och de finansiella förhållandena ser ut samt en 
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bedömning av huruvida verksamheten uppfyller de krav som ställs i lagstiftning och 
regelverk. Granskningen och bedömningen av dessa faktorer görs i en hierarki med 
åtgärder. 
 
Detta (helheten) brukar presenteras i formen av en kub, enligt nedan 

 
 
Figur 5: Den s.k. COSO-kuben 
 
COSO-modellen ger ett ramverk för att värdera hur en organisation hanterar sina risker, 
modellen skulle med fördel kunna användas för att utvärdera transportörer och de 
upprättade skyddsplanerna. 
 
 
4.8  COSO-modellen för bedömning av transportsäkerhet 
 
För våra ändamål kan ett antal av ”skikten” i kuben läggas samman så att vi får sex olika 
bedömningsområden: 

• Kontrollmiljö 
• Identifiering av händelser (riskscenarior) 
• Risk bedömning 
• Kontrollaktiviteter 
• Information och kommunikation 
• Övervakning, uppföljning och utvärdering 

 
1 Kontrollmiljö 
 
Det viktigaste blir i denna del att säkerställa att alla berörda har kännedom om vikten av 
att följa reglerna och är medvetna om de faror som kan vara förknippade med transport av 
farligt gods. Hur väl ledningen har lyckats att ”sälja” in engagemanget för frågan är av 
stor betydelse för utfallet av denna granskning. Även traditioner bör värderas, finns en 
tendens att sopa problem under mattan eller har man vanan att öppet diskutera och 
skyndsamt agera på indikationer att det sker saker som står i konflikt med de krav man 
kan ställa på transport av farligt gods. 
 
2 Identifiering av händelser 
 
Finns det rutiner för att i förväg utveckla och värdera möjliga eller troliga scenarios för 
olika händelser. Tas det vara på erfarenheter av skedda händelser och av rapporterade 
incidenter. Företaget kan av detta göra en bruttolista över tänkbara risker. 
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3 Riskbedömning 
 
Baserat på bruttolistan skall därefter riskerna kvantifieras och vägas mot varandra på 
något sätt så att de mest kritiska kommer upp till hantering först. För vissa risker kan 
ledningen, baserat på ett aktivt ställningstagande, välja att inte vidta några ytterligare 
åtgärder. Det skall dock betonas att detta skall grundas på den gjorda analysen 
 
4 Kontrollaktiviteter 
 
För de identifierade risker som kräver åtgärd skall dessa åtgärder beslutas och 
genomföras. För att säkerställa att så sker, och att åtgärderna är effektiva, bör företaget 
utarbeta ett system för kontroll av genomförandet. 
 
5 Kommunikation och information 
 
System för att sprida information intern och externa samt för att samla in information från 
verksamheten måste finnas. (jfr Dokumentstyrning) 
 
6 Övervakning, uppföljning och utvärdering 
 
Interna revisioner samt information till dels berörda medarbetare och dels till ledningen 
för att utveckla systemet. 
 
 
Som framgår av denna genomgång så stämmer COSO-modellen relativt väl med kraven i 
ISO/PAS 28000 men genom att utgångspunkten inte är ledningens bedömning och 
engagemang utan snarare den andra som råder nära verksamheten ger COSO-modellen en 
ansats som stämmer bättre med kraven på skyddsplan. Andan kan bedömas även utan en 
formell policy, och den logiska gången enligt COSO-modellen kommer in på ledningens 
agerande mer ur ett verksamhetsperspektiv.  
 
4.9  Stöd för företagen 
 
Ovan presenteras tre olika verktyg eller stöd för hur ett företag skall kunna organisera 
och/eller utvärdera sina insatser för riskkontroll. Olika transportörer står i väldigt olika 
situationer vad det gäller vanan att hantera systeminformation, vissa företag har 
kompletta system uppbyggda enligt någon accepterad ISO-standard, under det att andra 
saknar den vanan att hantera system. 
 
Grovt sett kan därför tre olika önskemål på hjälpmedel för riskkontroll identifieras: 

• Enkel vägledning om vad som krävs av en skyddsplan. För de som inte har någon 
erfarenhet 

• Vägledning till vilka inslag som gäller specifikt för en skyddsplan. För de som 
redan arbetar under någon form av dokumenterat ledningssystem, och som vill 
lägga in säkerhetsarbete i samma struktur 

• Vägledning till hur risk för antagonism skall värderas och bedömas. Används för 
att skapa beslutsunderlag för de specifika åtgärder som kravs. 

 
I USA har bland annat Federal Motor Carrier Safety Administration inom Department of 
Transportation (DOT) givit ut ett dokument ”Guide to Developing an Effective Security 
Plan for the Highway Transportation of Hazardous Materials” [17]. Dokumentet är ett 
försök att fylla samtliga tre funktioner som relateras ovan och lider därför en del av att det 
i vissa delar blir allt för översiktligt medan det i andra delar blir väldigt specifikt. 
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Dokumentet kan trots det sägas fylla en funktion även om det till sin karaktär är 
amerikanskt, exempelvis hänvisar dokumentet till de färgkoder som nyttjas nationellt för 
att ange säkerhetsläget i stort. Listan över olika möjliga åtgärder, och som är kopplad som 
rekommendationer till åtgärder vid olika säkerhetsklassningar, ger ett antal värdefulla tips 
och idéer. 
 
I dokumentet finns även, som bilaga, presenterat en frågelista som nyttjas vid s.k. SSVs 
(Security Sensitivity Visits). Fler än 30 000 SSV genomfördes i USA mellan oktober 
2001 och april 2002. Frågelistan kan vara ett bra hjälpmedel för att utvärdera de 
skyddsplaner som skall finnas upprättade. Antalet genomförda SSV:er visar inte minst på 
den betydelse säkerhetsfrågan fått i USA efter attackerna den 11 september 2001. 
 
4.10  Har dagens krav på skyddsplaner hjälpt? 
 
Frågan om hur man på bästa sätt skall utvärdera kravet på skyddsplaner är inte riktigt 
enkelt besvarad. Det är knappast så att den som tänkt sig att genomföra ett antagonistiskt 
angrepp går ut och meddelar att man avstår då skyddsarbetet är så gott. Vi kan konstatera 
att det i Sverige, eller inom Europa för den delen, inte finns något som tyder på att något 
antagonistiskt angrepp genomförts efter det att kraven infördes. Om det innebär att någon 
avskräckts eller att något angrepp förhindrats är svårare att uttala sig om. 
 
Den kanske viktigaste funktionen för hela regelsystemet är att höja medvetenheten hos 
dem som hanterar farligt gods om att transporten kan innebära faror. Om företaget arbetat 
aktivt med skyddsplaner så bör det ha medverkat till en ökad medvetenhet om 
transportriskerna. Samtidigt så är det så att varje insikt är en färskvara och betydelsen av 
påminnelsen avtar med ökad tid från det att påminnelsen gavs. Även av det skälet finns 
det anledning att överväga om det inte borde införas periodiskt återkommande översyner 
av funktionen hos skyddsplanerna, såväl på företagsnivå som på praktisk 
genomförandenivå. Det amerikanska exemplet med SSV visar att det i samband med att 
behovet är tydligt finns möjlighet att genomföra betydande insatser, för att nå 
långtidsverkan bör de insatserna upprepas med bestämda intervall. 
 
Sammanfattningsvis går det inte att klart idag uttala om huruvida skyddsplanerna 
förbättrat situationen vid transport av farligt gods, samtidigt är kraven av den karaktären 
att de i många fall redan ingår i ett seriöst transportföretags åtaganden och därmed, oaktat 
nyttan, väl motiverar sin existens. Det finns anledning att ställa höga krav på säkerheten 
vid transport av farligt gods. 
 
 
 
4.11  Sammanfattning av riskkontroll 
 
Om innehållet i reglerna för skyddsplan skall utvecklas bör det dels beskriva att det finns 
ett antal olika möjligheter att behandla frågan om riskkontroll, där ISO/PAS 28000 är en. 
Det är tveksamt om det rakt av går att hänvisa till en standard som inte är en godkänd 
ISO-standard, men samtidigt är det en viktig upplysning. Används ISO/PAS 28000 bör 
det tydliggöras att företaget skall ha en upprättad lista över vilka risker som hanteras i 
företaget (se ovan), detta kopplar till kravet i punk (b) i reglerna för skyddsplaner. 
 
Vidare är det rimligt att det i kraven för en skyddsplan skall framgå och finnas 
dokumenterat vilka åtgärder som förväntas vid en inträffad händelse eller vid risk för 
någon antagonistisk händelse. Denna information/instruktion skall finnas tillgänglig på 
varje plats där den kan behövas. 
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Slutligen vore det önskvärt att koppla samman kraven på en skyddsplan med strukturen i 
COSO-modellen för att förenkla för företag att utifrån verksamhetens krav skapa mer att 
ett självlärande system för riskhantering.  Kanske kan den kopplingen ske i en bilaga eller 
i en separat skrift med tips och idéer. 
 
Kravet på skyddsplaner finns i regelverken, däremot finns idag ingen form för hur de 
skall utvärderas och när. Det får uppfattas så att idag kan endast en utvärdering ske av en 
domstol då något inträffat, vilket innebär att preventionen misslyckats. Det bör övervägas 
om det inte finns skäl att tillskapa någon struktur för utvärdering av skyddsplaner, 
antingen bindande eller frivillig. 
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5.  Slutsatser 
 
Av det som framgår av tidigare delar av denna utredning kan ett antal förslag till fortsatt 
arbete eller förändringsförslag formuleras. De främsta redovisas nedan, samtidigt görs 
även förtydligande om vad som kan eller bör genomföras. 
 

• Dynamisk vägvalsstyrning 
• Åtgärder vid larm/inträffad skada 
• Tillgänglighet till fordon 
• Säkerhetsplaner 
• Ändringar i dagens regelverk 

 
Utöver de nedan redovisade förslagen kan texterna naturligtvis ge andra idéer eller 
infallsvinklar på problemen. Det är vår förhoppning att även andra förslag skall kunna 
plockas fram. Det redovisade är vår bedömning. 
 
 
5.1  Dynamisk vägvalsstyrning 
 
Själva tanken är att transporter av farligt gods skall kunna undvikas i omgivningar där 
stora konsekvenser kan förutses om en olycka eller en medvetet genomförd attack sker 
mot ett fordon. Exempel på sådana omgivningar kan vara idrottsevenemang som samlar 
betydande publik till en begränsad yta, festivaler och andra större arrangemang. Även 
trafikstockningar kan ha samma effekt.  
 
Vägvalsstyrning har studerats i en mängd olika studier och analyser. Bland andra finns en 
relativt sen studie som gäller transport av farligt gods i Calgary, Kanada [18]. I den 
studien sätts ett stort antal kriterier för vägvalsstyrning upp: 
 

• Egenskaper hos godset, syftande till att fastställa ett rimligt säkerhetsavstånd vid 
en eventuell olycka.  

• Egenskaper hos vald väg, syftande till att bedöma om godset måste gå avsedd väg 
• Säkerhetsbedömning av vägen, geometri, påfarter, planskilda korsningar och 

liknande, syftande till att bedöma risken för vägen 
• Egenskaper hos omgivning, exempelvis hur området används, hur många som 

bor/vistas i området, vilken miljöpåverkan en olycka skulle få med mera. Detta 
syftar i någon mening till att definiera konsekvenser 

 
Studerar vi hur dessa kriterier hanteras i den fortsatta analysen kan det konstateras att 
man hela tiden utgår från konservativa och statiska skattningar. Om det vistas 50 000 
personer i området på natten (bostäder) så antas att det alltid vistas 50 000 personer där 
även om det kanske under en arbetsdag endast är halvparten. Genom denna modell fås 
statiska bedömningar som kan ligga till grund för att sätta väg för varje individuell 
transport. 
 
Ser vi utifrån de presenterade scenarierna så finns det ett antal fall där den statiska 
bedömningen antingen grovt övervärderar riskerna eller då en statisk bedömning inte ger 
relevant information i det aktuella fallet. Ta scenariot ”molotovcocktail”, sätter vi antalet 
personer som drabbas efter en solig sommarkväll med många ute eller en gråkall 
novemberkväll när ingen vill vara ut, så fås väldigt olika summor. Väljer vi sommaren 
som norm så övervärderar vi riskerna under mycket stora delar av året. Sätter vi 
novemberkvällen som norm undervärderar vi risken för sommarkvällen. Lägg därtill att 
det i vårt fall inte handlar om slumpmässiga olyckor utan avsiktliga antagonistiska 
angrepp.  
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Det kan då konstateras att vi behöver utveckla mer finstämda instrument för att hitta 
sådana situationer där det skulle vara lämpligt att för en begränsad tid leda transporter av 
farligt gods en annan väg förbi stället. Naturligtvis kan man tänka sig att det finns mer 
permanenta hotobjekt där en permanent vägvalsstyrning (förbud för transport) kan 
användas.  
 
Inledningsvis måste bedömningen som ligger till grund för dynamisk vägvalsstyrning ta 
hänsyn till ett antal faktorer: 

1. Antalet personer (skyddade respektive oskyddade) som finns inom det område 
som skulle påverkas. Detta vid den tidpunkt och de omständigheter vi studerar 

2. Möjligheter och kostnader för att transporterna ändå skall komma fram. 
Alternativa vägar eller parkering för senare transport. Stoppade transporter kan få 
stora negativa konsekvenser för industri, handel och privatpersoner och skall 
därför vägas av mot behovet av skydd 

3. Hotbilden, hotsituationen och därmed risker för att det skulle vara intressant att 
genomföra någon form av aktion 

 
En variant på att leda bort trafik är att tillfälligt hindra tillträde till vissa anläggningar. Till 
exempel skulle man kunna tänka sig vissa industrier eller energianläggningar dit tillträdet 
begränsas. 
 
För båda dessa åtgärder behöver regelverket genomförandet ses över, detta är en uppgift 
som ligger utanför vårt uppdrag och vår kompetens att bedöma. Vidare behöver en del 
tekniska stödsystem utvecklas, något som ligger mer inom detta uppdragets ram att 
överväga. 
 
Beslutsstöd 
För att underlätta beslutsfattandet vore det lämpligt att samla in uppgifter om 
trafiksituation och händelser som sker utmed de centrala transportvägarna för farligt gods. 
Denna uppgiftsinsamling bör ske i real tid så att även inte planerade händelser kan vägas 
in. Om denna uppgiftsinsamlig kan länkas till hotbedömningar och därtill kopplas till 
kända händelser skulle ett beslutsstöd kunna utvecklas som underlättar för 
beslutsfattandet och även medverkar till att harmoniera grunderna till besluten. 
 
Delgivningsmetod 
Genom att de allra flesta fordon som kör yrkesmässigt har tillgång till GPS-system och att 
det går att skicka meddelanden till en GPS vore det kanske möjligt att använda GPS för 
att kunna delge beslut om tillfälliga vägvalsstyrningar eller tillträdsförbud. Det krävs dels 
en undersökning om det är tekniskt möjligt att använda GPS-systemet för denna funktion. 
Det måste även kollas om det ur juridisk synpunkt är tillåtet och om det går att kräva att 
alla transportörer utrustas med GPS. Även möjligheten med s.k. RDS-radio borde utredas. 
 
 
5.2  ”Emergency response” 
 
När en olycka eller en antagonistisk handling med farligt gods inträffat kommer den 
omedelbara insatsen för att förhindra spridning och för att avhjälpa att vara av stor 
betydelse. I reglerna inom ISO/PAS 28000 står att det skall finas handlingsplaner för 
åtgärder vid olyckor. Det finns anledning att skärpa kraven i ADR kap 1.10 till att också 
kräva att de utarbetade handlingsplanerna vid olycka skall finas lätt tillgängliga vid 
olyckan samt att föraren skall kunna begripa och tolka åtgärderna. 
 
En variant som bör övervägas är att förse fordonen med någon form av elektronisk 
plattform som håller reda på lasten och därför också kan säkerställa att rätt åtgärder 
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initieras. Informationen bör kunna ges dels skriftligt men även muntligt. Informationen 
bör vara tillgänglig lokalt så att den som kommer till olycksplatsen snabbt kan få en enkel 
vägledning om åtgärder att vidta. Det är viktigt att den hålls på en sådan nivå så att den 
förstås och tolkas rätt av de som vidtaga åtgärder, finns inte den möjligheten skall det 
kanske istället markeras tydligt, gå inte nära en olycka med farligt gods. 
 
Denna typ av information bör även i ett tidigt skede kunna överföras till räddningstjänsten 
så att de kan förbereda sin insats. Här finns ett antal tekniker man kan använda sig av. Ett 
sätt vore att förse varje fordon med en s.k. RFID-tag (radio frequency identification) med 
information om lastens innehåll. En RFID-tag med strömförsörjning kostar ungefär 500 
kr och ger då mojlighet till att på plats presentera en betydande mängd information. RFID 
är en teknik som är stadd i en snabb utveckling såväl inom transportsektorn som inom 
lagerhantering. För en genomgång av möjligheter med RFID i transportlösningar kan man 
studera dokumentation från en konferens med Transportational Reserarch Boars i 
Washington DC den 17-18 oktober 2006 [19]. 
 
När det gäller informationen på RFID, eller annan information gällande transport av 
farligt gods så gäller att den dels, i avhjälpande syfte vid en händelse, skall vara lätt 
tillgänglig och dels, i syfte att göra det svårare att antagonistiskt nyttja farligt gods, helst 
skall vara dold för allmänheten. Avvägandet mellan tillgänglighet och behov av sekretess 
kräver betydligt mer analys. 
 
En annan fråga av samma slag är den information som idag ges via de orangea skyltarna 
och som i första hand är avsedda att kunna ge information om lasten vid en olycka. Vid 
olyckan är det tveksamt om inte bättre insatser kunde uppnås om lite mer information 
kunde överföras till räddningstjänsten i ett tidigare skede. Detta samtidigt som skyltarna 
märker ut vilka fordon so har farligt gods och som därför skulle kunna vara 
verkningsfulla hotobjekt. Genom att inte märka ut fordonen skulle det försvåras att kunna 
komma över ett fordon. 
 
I Tyskland (Bayern) [20] och Österrike [21] bedrivs två olika (eller möjligen ett 
gemensamt) projekt som handlar om att samla information om all transport av farligt gods 
i en central databas. Från den databasen kan man sedan styra transporterna. Metoden för 
insamling av uppgifterna skiljer sig något åt då det Bayerska projektet hämtar information 
från respektive transportföretags data- eller planeringssystem under det att man i det 
Österrikiska projektet istället utrustar varje fordon med en enhet som kan sända 
information via GSM om såväl position som last. 
 
Erfarenheterna från dessa projekt har inte ännu utvärderats utifrån säkerhetssynpunkter 
utan än så länge har fokus legat på om det var möjligt att skapa och sammanställa 
informationsmängden på detta sätt. Tillgången till, eller snarare skyddet av, 
informationen i den centrala databasen blir av mycket stort intresse ut antagonistisk 
synpunkt. 
 
 
5.3  Tillgänglighet till fordon  
 
Ett område där transportbranschen har inlett ett arbete gäller att förhindra tillgrepp av 
fordon. Skälet till branschens intresse är i första hand beroende på att man vill förhindra 
stölder av värdefullt gods. Samma system skulle dock med fördel kunna användas för att 
förhindra tillgrepp av fordon med farligt gods. För att det skulle vara verkningsfullt krävs 
troligen att det görs obligatoriskt med någon form av stöldskydd eller övervakning av 
fordonen och om det rent juridiskt går att införa är inte utrett. 
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Om en eventuell antagonist inte kan kontrollera ett fordon och föra det dit som önskas så 
begränsas aktionsområdet till att hantera/angripa gods som vid en viss tidpunkt passerar 
en viss punkt. Om antagonisten kan komma över ett fordon så ökar naturligtvis 
möjligheterna till olika anslag på samhället 
 
I princip kan två olika idéer för att förhindra tillgrepp urskiljas, dels regler som innebär 
att fordon endast får parkeras på anvisade och övervakade/skyddade platser och dels olika 
system för att följa/spåra fordon samt för att fjärrstyra fordonsutrustning. För en god 
effektivitet bör kanske båda metoderna användas, i vart fall vid behov av en högre 
skyddsnivå. 
 
Ovan har även systemet med de orangea skyltarna behandlats och det har konstaterats att 
ur antagonistisk synvinkel vore det lämpligt att inte via en märkning peka ut olika 
lämpliga fordon för hot. 
 
 
5.4  Utvärdering av skyddsplaner 
 
De skyddsplaner som skall tas fram med stöd av kapitel 1.10 i ADR skall innehålla 
”metoder för värdering och test av skyddsplanerna och metoder för återkommande 
revision och uppdatering av planerna”. I syfte att dels förenkla för branschen att 
genomföra denna revision av planerna men också i syfte att införa ett mer utvecklande 
arbete med skyddsplanerna kan man tänka sig att det, nationellt eller internationellt, ges 
ut riktlinjer eller instruktioner hur en sådan utvärdering skall gå till. En sådan instruktion 
bör då innehålla moment från ISO/PAS 28000 serierna, inte minst vad det gäller att 
använda tänkbara händelsekedjor som underlag för uppdateringar (jfr reglerna för 
systematiskt arbetsmiljöarbete). 
 
För att ytterligare utveckla skyddsplanerna skulle en möjlighet vara att med regelbundna 
intervall inbjuda transportbranschen till seminarier där olika riskscenarior beskrivs och 
analyseras gemensamt. Därmed kan idéer föras över till branschen utan att någon enskild 
firma utpekas att ha problem. 
 
Ytterligare ett område av intresse vore om något certifieringsorgan ville ackreditera sig 
för certifiering av ledningssystem gentemot ISO/PAS 28000, och kanske även för 
granskning av skyddsplaner enligt kap 1.10 i ADR. 
 
Om vägen att upprätta något råd eller instruktion till revision av skyddsplaner bör en 
botten upp ansats väljas liknande den som de internationella revisionsbolagen skapat och 
som brukar kallas COSO. Att ta utgångspunkt i hur andan och uppfattningarna ”på 
golvet” är och inte utgå från ledningens uttalande ger ett mer handfast och konkret 
innehåll i revisionen. 
  
 
Förslag till WP15/Joint meeting/IMO/ICAO/FNs expertkommitté 
  
Kraven i 1.10 i ADR (och motsvarande i de andra regelverken bör kompletteras med ett 
krav på att de utarbetade rutinerna skall finnas på plats i varje fordon som transporterar 
farligt gods och på ett sådan sätt att de kan förstås av föraren. 
 
I regelverken bör det finnas en hänvisning till att andra system för att tillskapa 
skyddsplaner också kan användas. Ett ledningssystem som har granskats och godkänts 
enligt ISO/PAS 28000 måste uppfattas som ett sätt att fylla kraven. Om det är problem att 
i respektive regelverk hänvisa till en inte godkänd ISO-standard bör en mer översiktlig 
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text kunna väljas. Det förtjänar dock att nämna att det krävs en aktuell förteckning över 
det farliga godset som hanteras (detta krav finns inte explicit i ISO/PAS 28000) 
 
Hänvisning till regler för det systematiska arbetsmiljöarbetet enligt AFS 2001:1 bör 
införas i ADR-S för att peka på att ungefär samma områden och angreppssätt används i 
båda fallen. 
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Sammanfattning 


Denna rapport är en del i ett VINNOVA-finansierat forskningsprojekt; SecureFlow05. Syftet 
med projektet är att skapa tillfredsställande säkerhet vid transporter utan betydande påverkan 
på godsflödet. Farligt gods har länge betraktats som en säkerhetsrisk. Efter framförallt 
terroristattackerna mot USA den 11/9 -2001, Madrid den 11/3 -2004 och London den 7/7 -
2005 har medvetandet, arbete och regelverken kring transportskydd ökat. Den 1/7 -2006 
trädde en ny lag inom området i kraft. 


Problematiken kring transportskydd består av många samspelande faktorer. Dessa är av sådan 
karaktär att de bedöms olika beroende på vem som bedömer dem. Vilka säkerhetsproblem och 
hot kan identifieras? Är regelverken rätt utformade och når de sitt syfte? Vilka åtgärder finns 
för att höja transportskyddet? Detta är exempel på frågeställningar som besvaras i rapporten. 


För att skapa en översiktlig bild över de ämnen klassade som farligt gods med hög 
riskpotential har en beskrivning gjorts för respektive klass. Hur och var ämnena är 
tillgängliga, vilka skador som är möjliga att orsaka med ämnena och vilka mål som är 
tänkbara för respektive typ av ämne har beskrivits. 


De olika transportslagen är olika sårbara för angrepp. Detta beror på ett flertal olika faktorer. 
Transportbranschen, med undantag från flyget, har inte tidigare behövt tänka i banor, eller 
arbeta med åtgärder och rutiner som skall försvåra vid eventuella angrepp från terrorister. Det 
faller sig då ganska naturligt att det råder stor osäkerhet och brister inom området. I Sverige 
har arbetet traditionellt inriktats på att försöka förhindra stölder och olyckor. 


Enligt Säkerhetspolisen, som ansvarar för bedömningen, är terrorhotet för närvarande 
begränsat mot Sverige. Men det finns en förhöjd risk mot vissa utländska intressen i landet. 
Det finns stor anledning till försiktighet då situationen snabbt kan ändras och hotbilden 
förändras. 


Ett antal förslag till möjliga åtgärder för förhöjt transportskydd har diskuterats under 
intervjuer med säkerhetsansvarig personal. I rapporten presenteras dessa med tekniska 
lösningar, säkerhet, ekonomi och praktisk genomförbarhet i åtanke. De möjliga åtgärder som 
studerats är ett nytt märkningssystem för fordon, spårbarhet av fordon och gods, fjärrstyrda 
lås på lastutrymmen och säkrade uppställningsplatser. 
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Abstract 


This report is a part of a VINNOVA-financed research project; SecureFLow05. The projects 
purpose is to achieve a satisfying level of security without a substantial influence on the flow 
of goods. Dangerous goods has for a long time been considered as a security risk. Especially 
after the terrorist attacks in USA 11/9 –2001, Madrid 11/3 –2004 and London 7/7 –2005 has 
the awareness, work efforts and the regulations regarding security increased. On the 1/7 –
2006 a new law took effect. 


The problems involved in the subject contains of several different factors. Their 
characteristics makes it possible to judge them different depending on the person who’s 
working with them. Which security problems and threats can be identified? Is the design of 
the regulations correct and do they achieve their goals? What measures is available to gain a 
higher level of transport security? These are examples of questions that are answered in this 
report. 


To create a survey over the substances, classed as high consequence dangerous goods, a 
description of each class has been made. How and where the substance is accessible, what 
kind of damages that’s possible to make with the substance and the conceivable targets has 
been described. 


Different types of transport is different vulnerable to attacks. The vulnerability depends on 
various factors. The transport business, with the exception of the flight area, haven’t been 
required to think in these terms or work with measures and routines in an effort to prevent 
possible attacks from terrorists. With this in mind, it’s natural that there is a large amount of 
uncertainty and a lack of knowledge in the area. Traditionally, the work in Sweden has been 
concentrated on preventing thefts and accidents. 


According to Swedish Security Service, who is responsible for the assessment, there is a 
limited threat from terrorist against Sweden today. However there are enhanced threats 
against certain foreign interest in the country. There is reason for great caution due the fact 
that the situation can change rapidly and the level of threat change. 


A number of possible measures for increased security have been discussed during interviews 
with security personal. The measures are presented in the report with technical solutions, 
security, economy and the possibility for a practical implementation in mind. The possible 
measures are, a new system for labeling vehicles, trace ability of vehicles and goods, remote 
controlled locks on cargo bays and secure areas for parking.
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1. Inledning 


Denna rapport är en del av ett större forskningsprojekt; SecureFlow05. Detta är ett 
VINNOVA-finansierat projekt. VINNOVA är en statlig myndighet som stödjer forsknings- 
och utvecklingsprojekt i hela landet.  
Syftet med SecureFlow05 är att skapa en tillfredställande säkerhet vid transporter utan 
betydande påverkan på godsflödet. Samarbete mellan myndigheter och näringsliv skall 
resultera i nya kunskaper inom ämnen såsom säkerhetsrisker, hotbilder samt motåtgärder till 
dessa.  
Involverade organisationer är, CargoNet AB, If Skadeförsäkring AB, Rikskriminalpolisen, 
Schenker, SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut AB, Statens Räddningsverk, Stena Line 
AB, Länsstyrelsen i Värmlands län, Guard Systems AB, Lunds Universitet, SAAB AB, 
Secure Logistics AB, TransportJuristen AB, Högskolan i Borås. 


1.1 Bakgrund 


Transport av farligt gods har genom åren betraktats som en säkerhetsrisk och detta ligger till 
grund för den omfattande lagstiftning som gäller vid dessa transporter. Den senaste tiden, 
framför allt efter terroristattackerna i USA den 11/9 -2001, Madrid den 11/3 -2004 och 
London 7/7 -2005 har medvetandet och arbetet kring transportskydd ökat. Med 
transportskydd menas de åtgärder som behövs för att i möjligaste mån förebygga och hindra 
obehörigt förfarande med farligt gods.  


Det har tidigare saknats fokus på antagonistiska hot, dvs. godstransporter som kapas och 
används i terrorsyfte för att tillfoga skador på människa, miljö eller egendom. Den 1 juli 2006 
trädde en ny lag i kraft gällande transporter av farligt gods som grundar sig i tidigare 
internationella överenskommelser. Dessa har en liknande tillämpning i stora delar av världen 
Mening med reglerna är att verksamhetsutövarna skall få en högre uppmärksamhet, bättre 
kunskap och utbildning för transport av farligt gods. 


Tillämpningen av reglerna skall ske utifrån den aktuella hotbilden och transportens sårbarhet. 
Sårbarheten kan påverkas genom rutinmässiga åtgärder medan hotbilden inte nämnvärt kan 
påverkas, utan enbart bedömas. En av de största förändringarna i regelverken är kraven på 
skyddsplaner. Dessa skall omfatta den egna verksamheten och bör innehålla 
ställningstaganden på bland annat; hotbildsanalys, personalfrågor och fordonsskydd. 


1.2 Problemdiskussion 


Problematiken som behandlas i denna rapport är av sin natur komplex och svåröverskådlig. 
Många vitt skilda faktorer samspelar och påverkar varandra i ett komplext samband. Exempel 
på faktorer är: Tekniska, ekonomiska, etiska, politiska och sociala. Hur dessa samspelar med 
varandra är mycket svårt att kartlägga matematiskt. Istället grundar sig orsakssambanden på 
bedömningar, vilket kan medföra osäkerheter. Ytterligare en svårighet med denna metod är att 
information tolkas och bedöms olika beroende på personers värderingar. 


Några av de frågor som rapporten behandlar är: 


- Vilka säkerhetsproblem och hot kan identifieras? 
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- Vilket transportslag är mest sårbart och varför? 


- Är regelverken rätt utformade och når de sitt syfte? 


- Var i transportkedjan finns den största sårbarheten? 


- Vilka åtgärder finns för att höja transportskyddet? 


- Vilka typer av farligt gods transporteras? 


1.3 Avgränsningar 


Arbetet har avgränsats till lagliga inrikes transporter av farligt gods som har sin avsändare i 
Sverige. De illegala transporterna är inte med i studierna på grund av den uppenbara 
svårigheten att erhålla information angående dessa.  


Då mindre företag inte haft resurser eller vilja att delta har studierna i huvudsak utförts på 
större organisationer. Alla typer av farligt gods har tagits med i studierna men arbetet har 
fokuserats på de klasser och volymer som kan orsaka betydande skada vid ett eventuellt 
angrepp, dvs. de som enligt lagen är klassat som farligt gods med hög riskpotential. 


1.4 Syfte 


SP deltar i Secureflow05 med syfte att identifiera de hot och säkerhetsproblem som finns i 
samband med transport av farligt gods samt att analysera nuvarande regelverk. 
Examensarbetet syftar till att visa vilka säkerhetsproblem och hot som finns mot transporter 
av farligt gods inom Sverige, kartlägga transportbranschens andel av farligt gods med hög 
riskpotential samt analysera företagens implementering av gällande regler enligt föreskrifterna 
för transport av farligt gods. 


2. Metod 


2.1 Forskningsmetod 


Som tidigare nämnts är problematiken, relativt komplex och svåröverskådlig. En vetenskaplig 
undersökning av verkligheten likt en empirisk studie har genomförts. Data till en empirisk 
studie skall inte vara influerad av filosofiska eller personliga värderingar och åsikter. 
Eftersom insamlad data är av mycket blandad karaktär och behandlar områden där personliga 
värderingar gärna involveras finns det en möjlighet att informationen inte är objektiv. För att 
minska denna risk har mycket fokus lagts på att försöka tolka information så sakligt som 
möjligt.  
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2.2 Alternativa metoder 


2.2.1 Alternativa forskningsmetoder 
- Empirisk studie; Vetenskaplig undersökning av verkligheten. Empiriska erfarenheter 


är erfarenheter som inte grundar sig på filosofiska resonemang eller liknande, utan på 
verkliga erfarenheter, undersökningar och experiment. [30] 


- Morfologisk analys; Ett verktyg för att strukturera och värdera mångdimensionella 
komplexa problem med många variabler. Dessa variablers samband är starkt olinjärt 
och kan ej behandlas matematiskt. [31] 


2.2.2 Alternativa datainsamlingsmetoder 
Det finns en uppsjö av olika metoder för att samla in data. Exempel på metoder är; 
litteraturstudier, observationer, information från statistik, intervjuer samt enkäter av olika 
slag. Den information som krävs, förutom den som hämtats från litteraturstudier, har valts att 
samlas in genom intervjuer. Denna metod ansågs vara mest lämpad för att ge beskrivande 
information och uttömmande svar. 


2.3 Tillvägagångssätt 


Arbetet inleddes med en litteraturstudie, för att skapa en kunskapsgrund inom området. Den 
litteratur som har studerats är i första hand de regelverk och kringliggande information som 
gäller för respektive transportslag. Samtidigt studerades även litteratur gällande hantering av 
farligt gods och säkerhet kring transporter. Mycket allmän kunskap och förståelse inom ämnet 
har tillgodogjorts genom artiklar i tidskrifter såväl som på Internet. En tid efter 
litteraturstudiernas start, när en viss kunskapsnivå uppnåtts, började ett parallellt arbete med 
att skapa ett underlag till frågor för kommande intervjuer. Under denna period undersöktes 
även transportbranschen för att identifiera lämpliga företag som transporterar farligt gods och 
boka intervjuer med dessa. 


Under nästa fas av arbetet genomfördes intervjuer med personer vars ansvarsområden 
innefattade säkerhet (security). Många av frågeställningarna ställdes på ett öppet vis så att en 
möjlighet till fördjupning fanns (Se Bilaga 1). Under de första intervjuerna följdes riktlinjerna 
till frågeställningar relativt strikt, men allteftersom hittades nya infallsvinklar och 
diskussionerna blev mera öppna. Tidsåtgången för besöken varierade då vissa hade förberett 
en djupare presentation av sitt företag medan andra bara svarade på frågorna. Den 
genomsnittliga effektiva tiden för diskussion var ca 2 timmar. Frågor rörande företags 
säkerhet är av uppenbara skäl ett känsligt ämne. Några valde att inte ställa upp med anledning 
av avtal som kräver diskretion. För att få en givande diskussion samt erhålla så mycket 
information som mögligt undveks telefonintervjuer och enkäter. Trots detta hände det vid ett 
flertal tillfällen att samtalsämnen rörande rutiner och specifika uppdrag tystades ner. Efter 
varje besök har informationen sammanställts, diskuterats och analyserats med fokus på hot 
och säkerhetsproblem för respektive företag. 


Efter att intervjuerna slutförts påbörjades den avslutande fasen i arbetet. Där ändrades 
fokuseringen på hot och säkerhetsproblem från företagsnivå till ett helhetsperspektiv. Efter 
detta genomfördes diskussioner kring ett eventuellt behov av åtgärder, förbättringar samt 
tekniska lösningar. Under denna fas i arbetet påbörjades även arbetet med att skriva rapport.  
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I figur 2.1 illustreras arbetsgången grafiskt. 


Vecka 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Litteraturstudier
Frågeformulär
Boka Intervjuer
Intervjuer
Sammantällning hot & säkerhetsproblem
Analys av vidtagna åtgärder
Analys av tekniska lösningar
Rapport
Fig. 2.1Visualisering av arbetsgång 
 


3. Resultat 


3.1 Klassbeskrivning 


3.1.1 Allmän beskrivning 
Farligt gods delas in i klasser beroende på vilken farlighet ämnet har. Detta görs för att lättare 
kunna identifiera godset och förbinda det med lämpliga åtgärder. De är indelade i nio olika 
klasser som är numrerade 1-9 och graderingen har inget att göra med hur farligt ämnet är utan 
endast med vilken typ av farlighet ämnet utgör. Sedan är ämnena indelade i underklasser. 
Denna klassindelning är en internationell tillämpning som gäller i alla regelverk för 
transporter av farligt gods. Varje ämne som är klassat som farligt gods förses med ett unikt 
fyrsiffrigt nummer, ett s k. UN-nummer. 


Klassindelning: 


1. Explosiva ämnen och föremål. 


2. Komprimerade, kondenserade och under tryck lösta gaser. 


3. Brandfarliga vätskor. 


4.1 Brandfarliga fasta ämnen, självreaktiva ämnen och okänsliggjorda explosivämnen. 


4.2 Självtändande ämnen. 


4.3 Ämnen som utvecklar brandfarlig gas vid kontakt med vatten. 


5.1 Oxiderande ämnen . 


5.2 Organiska peroxider. 


6.1 Giftiga ämnen.  


6.2 Smittförande ämnen. 


7. Radioaktiva ämnen. 
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8. Frätande ämnen. 


9. Diverse farliga ämnen. 


I denna rapport behandlas endast ämnen som är klassade som farligt gods med hög 
riskpotential dvs. gods där det finns risk för missbruk genom terrorbrott och därmed risk för 
konsekvenser såsom förlust av åtskilliga människoliv samt storskalig förstörelse (SRVFS 
2004:14) Tabellen nedan visar vilken typ av ämnen samt vilka mängder som krävs för att de 
skall klassas som farligt gods med hög riskpotential enligt SRVFS 2004:14 (ADR-S, 
regelverk för vägtransport) och SRVFS 2004:15 (RID-S regelverk för järnväg). 


I tabellen nedan visas att vissa ämnen i dessa klasser kan transporteras i mindre mängder och 
då inte klassas som farligt gods med hög riskpotential. 


Mängd
Tank 
(liter) Bulk (kg) Kolli (kg)


1.1 Explosiva ämnen och föremål a) a) 0
1.2 Explosiva ämnen och föremål a) a) 0


1.3
Explosiva ämnen och föremål i samhanteringsgrupp 
C a) a) 0


1.5 Explosiva ämnen och föremål 0 a) 0
Brandfarliga gaser (klassificeringskoder, som endast 
innehåller bokstaven F) 3000 a) b)


Giftiga gaser (klassificeringskoder, som innehåller 
bokstäverna T, TF, TC, TO, TFC eller TOC) med 
undantag av aerosolbehållare


0 a) 0


Brandfarliga vätskor i förpackningsgrupp I och II 3000 a) b)
Okänsliggjorda flytande explosivämnen a) a) 0


4.1 Okänsliggjorda explosivämnen a) a) 0
4.2 Ämnen i förpackningsgrupp I 3000 a) b)
4.3 Ämnen i förpackningsgrupp I 3000 a) b)


Oxidserande vätskor i förpacknignsgrupp I 3000 a) b)
Perklorater, amoniumnitrat och amoniumnitrathaltiga 
gödningsmedel 3000 3000 b)


6.1 Giftiga ämnen i förpackningsgrupp I 0 a) 0
6.2 Smittförande ämnen i kategori A a) a) 0


7


Radioaktiva ämnen 


8 Frätande ämnen i förpackningsgrupp I 3000 a) b)


a) Ej tillämpligt, b) Oavsett vad som gäller bestämmelserna i 1.10.3


Klass Riskgrupp Ämne eller föremål


1


2


3


5.1


3000A1(av speciell 
beskaffenhet) eller 3000A2, 


vilket som är tillämpligt, i 
kollin av typ B(U), typ B(M) 


eller typ C


Tabell 3.1 [2] 


För flyg gäller andra mängder, då en mindre mängd kan orsaka stor skada vid dessa 
transporter. Tabellen 3.2 visar en sammanställning över vilka klasser och mängder som gäller 
vid flygtransporter.  
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Klass Riskgrupp Ämne eller föremål Mängd
1.1 Explosiva ämnen och föremål 0
1.2 Explosiva ämnen och föremål 0
1.3 Explosiva ämnen och föremål i samhanteringsgrupp C 0


2.3 Giftiga gaser, med undantag av aerosolbehållare 0
6.1 Giftiga ämnen i förpackningsgrupp I 0
6.2 Smittförande ämnen i kategori A 0


7 Radioaktiva ämnen 3000A1


6


1


 
Tabell 3.2 [6] 


Tabellen nedan visar en sammanfattning av vilka klasser och mängder som gäller vid 
sjötransporter. 


Klass Riskgrupp Ämne eller föremål Mängd
1.1 Explosiva ämnen och föremål 0
1.2 Explosiva ämnen och föremål 0
1.3 Explosiva ämnen och föremål i samhanteringsgrupp 


C 0


1.5 Explosiva ämnen och föremål 0
2.1 Brandfarliga gaser 3000La


2.3 Giftiga gaser, med undantag av aerosolbehållare 0
Brandfarliga vätskor i förpackningsgrupp I och II 3000La


Okänsliggjorda flytande explosivämnen 0
4.1 Okänsliggjorda explosivämnen 0
4.2 Ämnen i förpackningsgrupp I 3000kga/3000La


4.3 Ämnen i förpackningsgrupp I 3000kga/3000La


5.1 Oxidserande vätskor i förpacknignsgrupp I 3000La


5.2 Perklorater, amoniumnitrat och amoniumnitrathaltiga 
gödningsmedel 3000kga/3000La


6.1 Giftiga ämnen i förpackningsgrupp I 0
6.2 Smittförande ämnen i kategori A 0
7 Radioaktiva ämnen 3000A1(av speciell 


beskaffenhet) eller 
3000A2 vilket som är 
tillämpligt, i kollin av 


typ B eller typ C


a) i lastbilstank, järnvägstank eller portabel tank


1


3


 
Tabell 3.3 [4] 


Nedan följer en mer detaljerad kartläggning av de olika klassernas (klass 1 till 8) hantering, 
tillgänglighet, möjlig skadeverkan samt tänkbara mål ur ett antagonistiskt perspektiv. 
Hantering beskriver hur ämnena fraktas och behandlas under transportkedjan. Tillgänglighet 
beskriver var i samhället ämnena finns och hur det går att få tag i dem. Detta är starkt 
beroende av antalet transporter som genomförs, med vilket transportslag och hur många 
omlastningar som sker. Möjlig skadeverkan och tänkbara mål beskriver den omfattningen på 
de skador ett attentat kan medföra och vart i samhället det kan ske. 


3.1.2 Explosiva ämnen och föremål (Klass 1) 
Hantering och Tillgänglighet – Exempel på ämnen i klass 1, intressanta i denna studie, är 
dynamit, krut, militära föremål såsom ammunition, granater och sprängämnen. Explosiva 


 12 







ämnen finns även i t.ex. krockkuddar. Dessa klassas inte, av ADR-S, som farligt gods med 
hög riskpotential. Transporter av explosiver sker oftast som styckegods på väg i klassade 
bilar. De transporter i klass 1 som anses löpa störst risk för angrepp är transporter av militära 
explosiva ämnen. Dessa transporter har på grund av sin karaktär vanligtvis mycket hög 
säkerhet. Många transporter av dessa ämnen har eskort av militär/polis samt har avancerad 
lås- övervaknings- och larmutrustning. [11] Detta förklaras mer ingående senare i rapporten. 


Möjlig skadeverkan – Skadorna av en explosion kan i en relativt litet närområde orsaka stor 
fysisk skada på byggnader och infrastruktur. Variationen på skador som kan orsakas med 
explosiva ämnen är stor tack vare möjligheten att en relativt liten mängd behövs. Största 
möjliga skada på t.ex. en byggnad är att den rasar samman och människor omkommer. Även 
en mindre mängd sprängämne kan orsaka person- och materialskador. Tryckvågen som bildas 
vid en explosion kan skada människans kropp på många olika sätt och orsaka skada på 
närliggande byggnader i form av krossade fönsterrutor. Även splitter från en explosion kan 
orsaka skador på människa och material. Förutom det direkta händelseförloppet i form av 
fysisk förstörelse, tryckvåg och splitter kan explosionen användas som verktyg för att skapa 
bieffekter, såsom bränder och läckage. Ämnen i denna grupp kan även efter en stöld användas 
för att skapa en känsla av otrygghet och rädsla genom enbart hot om användning. Detta skulle 
troligen orsaka stora ekonomiska förluster samt förvirring i samhället. 


Tänkbara mål – Tidigare erfarenheter har visat att byggnader, tåg och tunnelbanor är möjliga 
mål, främst för de stora folkmassorna och skador på infrastrukturen. Även broar och tunnlar 
är tänkbara mål ur denna synvinkel. Andra mål kan vara byggnader och monument med ett 
symboliskt värde. 


3.1.3 Komprimerade, kondenserade och under tryck lösta gaser (Klass 2) 
Hantering och Tillgänglighet – I klass 2 behandlas både giftiga och brandfarliga gaser som 
farligt gods med hög riskpotential. Exempel på giftiga gaser är; klor och svaveldioxid. 
Exempel på brandfarliga gaser är; propan och butan. Transporter av dessa ämnen som är 
tillräckligt stora för att orsaka betydande skada på sin omgivning sker i regel på land med 
både bil och tåg. Motsvarande transporter till sjöss sker med tankfartyg. Transporter sker i 
storleksordningen, tiotal ton på väg, hundratal på järnväg och tusental till sjöss. [8] För att tåla 
det tryck som gasen transporteras under har behållarna mycket hög hållfasthet. 
Tillgängligheten varierar kraftigt mellan de olika transportslagen. Vad det gäller fartyg och 
tåg så är tillgängligheten relativt liten då både hamnar och bangårdar i de flesta fall är 
inhägnade såväl som bevakade. Båda dessa transportslag är även svåra att stoppa under själva 
transporten. Vägtransporter är däremot lättare att komma nära och dess beskaffenhet utgör 
inget hinder vid förflyttning till önskad plats. Vid stöld från fartyg eller tåg måste troligtvis 
ämnet lastas om till bil för att kunna transporteras till den platsen där det är tänkt att användas, 
då vägnätet är betydligt mer utbyggt. Ligger målet för attentatet i anslutning till vatten eller 
järnväg behöver dock ingen omlastning ske. Även det faktum att fler människor besitter 
kunskap om att köra lastbil gentemot tåg och fartyg visar på att lastbil är ett lättare mål. 


Möjlig skadeverkan – Giftiga gaser kan orsaka skador eller människors död. För att 
genomföra ett attentat krävs inga direkt omfattande förberedelser förutom kunskap om att 
frigöra ämnet ur sin behållare. Ett sätt att åstadkomma detta är att aptera en sprängladdning på 
behållaren. Skadorna blir dock begränsade i sin omfattning om gasen bara släpps ut utomhus. 
För att få åsamka större skador krävs ett utsläpp i en folkmassa eller i små utrymmen som 
t.ex. byggnader och tunnelbanor. Även om skadorna från brandfarliga gaser är allvarliga så är 
de ofta begränsade till relativt små ytor. Brännskador på människor och material är naturliga 
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konsekvenserna. I kombination med sprängämnen kan explosionsartade bränder bildas. Det 
värsta scenariot är en så kallad BLEVE (Boiling Liquid Expanding Vapor Explosion). Detta 
fenomen kan uppstå när en icke läckande tank hettas upp och exploderar. Det mycket heta 
innehållet sprids tillsammans med splitter från behållaren ett antal hundra meter bort och kan 
orsaka stora skador på människor och omgivning. [32, 33] 


Tänkbara mål – För att skada infrastruktur, byggnader och symboliska monument är de 
brandfarliga gaserna mest användbara då dessa kan förbrännas explosionsartat. För ett attentat 
med giftig gas är folksamlingar i olika sammanhang det mest troliga målet, då byggnader och 
annat material inte tar någon märkbar skada. Giftiga gaser bedöms även kunna orsaka stor 
skada genom hot om utsläpp. Detta skulle orsaka panik och med all sannolikhet stor 
ekonomisk skada. 


3.1.4 Brandfarliga vätskor (Klass 3) 
Hantering och Tillgänglighet – Transporter av brandfarliga vätskor sker i regel med 
tanktransporter. Exempel på dessa ämnen är; bensin och etanol. Transporter av dessa ämnen 
som är tillräckligt stora för att orsaka betydande skada på sin omgivning sker i regel på land 
med både bil och tåg. Motsvarande transporter till sjöss sker med tankfartyg. Transporter sker 
i storleksordningen, tiotals ton på väg, hundratals på järnväg och tusentals till sjöss. Eftersom 
vätska, till skillnad från gas, inte transporteras under tryck är väggarnas tjocklek i tankarna 
inte lika grovt dimensionerade. Detta medför att de är känsligare mot yttre påverkan. [16] 
Tillgängligheten varierar kraftigt mellan de olika transportslagen. Vad det gäller fartyg och 
tåg så är tillgängligheten relativt liten då både hamnar och bangårdar i de flesta fall är 
inhägnade såväl som bevakade. Båda dessa transportslag är även svåra att stoppa under själva 
transporten. Vägtransporter är däremot lättare att komma nära och att förflytta till önskad 
plats efter stöld. Vid stöld från fartyg eller tåg måste troligtvis ämnet lastas om till bil för att 
kunna transporteras till den platsen där det är tänkt att användas, då vägnätet är betydligt mer 
utbyggt. Ligger målet för attentatet i anslutning till vatten eller järnväg behövs dock ingen 
omlastning ske. Även det faktum att fler människor besitter kunskap om att köra lastbil 
gentemot tåg och fartyg visar på att bil är ett lättare mål.  


Möjlig skadeverkan – Brandfarliga vätskor kan skada människa och omgivning. Skadorna är 
relativt begränsade till ytan. Det går att använda ämnen av denna typ för att starta större 
bränder med värre konsekvenser som följd. Stora mängder av t.ex. diesel kan orsaka skador 
på grundvatten vid utsläpp. Risken för BLEVE är relativt liten då tankarnas svagare 
uppbyggnad gör att de oftast börjar läcka redan innan trycket blir tillräckligt högt.[8] 


Tänkbara mål – Dessa ämnen kan användas till att tillfoga skada på människor, byggnader, 
symboliska installationer och infrastruktur. Då många ämnen av denna typ är giftiga kan de 
även användas för att skada miljön. 


3.1.5 Ämnen tillhörande klasserna 4.1, 4.2 och 4.3 
Hantering och Tillgänglighet – Dessa klasser innefattar ämnen i fast eller flytande form som 
lättantändliga, eller kan orsaka brand genom friktion. Även ämnen som i kontakt med luft 
eller vatten utvecklar tillräckligt med värme för att självantända eller bildar brandfarliga 
gaser. Exempel på ämnen är; fosfor, cesium och natrium. Dessa ämnen transporteras med alla 
transportslag och fraktas oftast i bulk.  
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Möjlig skadeverkan – Ämnen som faller under klass 4.1, 4.2 eller 4.3 kan skada människa 
och omgivning. Skadorna är relativt begränsade till ytan. Det går att använda ämnen av denna 
typ för att starta större bränder med värre konsekvenser som följd.  


Tänkbara mål – Dessa ämnen kan användas till att tillfoga skada på människor, byggnader, 
symboliska installationer och infrastruktur. 


3.1.6 Oxiderande ämnen och organiska Peroxider (Klass 5.1 och 5.2) 
Hantering och Tillgänglighet – Oxiderande ämnen är sådana som själva inte nödvändigtvis 
brinner men de kan avge syre och på så sätt bidra till en förhöjd effekt av en brand. Exempel 
på ämnen med dessa egenskaper är; aluminiumnitrat och kalciumklorat. Organiska peroxider 
är termiskt instabila och kan förbrännas snabbt och i vissa fall orsaka explosion. Exempel på 
dessa är; natriumperoxid och kaliumperoxid. Transporter av dessa ämnen sker vanligtvis med 
tank eller bulk och bedöms vara relativt lättillgängliga. 


Möjlig skadeverkan – Skadornas omfattning beror på förloppet. Vid en brand liknar 
skadorna de från brandfarliga vätskor samt fasta ämnen. Förloppet kan även vara sådant att 
skadorna kan likställas med de från explosiva ämnen. För att lyckas skapa en explosion är det 
relativt många parametrar som måste stämma. Rätt proportioner av ämnena samt tillräckligt 
med energi för att initiera ett förlopp. Detta gör det ganska krångligt att utföra ett attentat med 
denna typ av ämnen inblandade.  


Tänkbara mål – Dessa ämnen kan användas till att tillfoga skada på människor, byggnader, 
symboliska installationer och infrastruktur. Vissa ämnen kan även användas till att orsaka 
skada på miljön. 


3.1.7 Giftiga ämnen och smittförande ämnen (Klass 6.1 och 6.2) 
Hantering och Tillgänglighet – Giftiga ämnen är sådana som vid förtäring, inandning eller 
hudkontakt kan orsaka död eller allvarlig skada på människor. Exempel på ämnen är; 
kvicksilverföreningar och cyanider. Smittämnen är sådana som innehåller livskraftiga 
mikroorganismer som kan förorsaka sjukdom hos människor eller djur såsom t.ex. bakterier 
och levande virus. Giftiga ämnen transporteras i alla volymer. De volymer som kan orsaka 
betydande skada transporteras i tank eller bulk. Tillgängligheten i samhället för dessa ämnen 
bedöms vara relativt hög medan den för smittämnen bedöms vara betydligt lägre. Smittämnen 
transporteras mycket sällan i tillräckligt stora volymer för att direkt orsaka storskalig skada på 
människor. För att lyckas med detta måste t.ex  virus odlas till större volymer. Transporter av 
dessa ämnen är oftast prover och sker mellan olika laboratorier samt förbrukat 
sjukvårdsmateriel från vården till destruktion.  


Möjlig skadeverkan – Med giftiga ämnen åsamkas störst skada genom spridning i 
vattentäkter eller i vattenverk. Viss skada kan orsakas genom att sprida höga halter av giftiga 
ämnen i folkmassor men omfattningen av skadorna begränsas till en relativt liten yta. 
Smittämnen bedöms kunna orsaka avsevärt större skada om det exempelvis rör sig om ett 
virus som sedan kan spridas vidare. Indirekt skada, i form av, skrämseleffekt genom att lyckas 
stjäla smittämnen och sedan hota med att använda dem skall inte underskattas. 


Tänkbara mål – Giftiga ämnen kan framförallt användas till att skada människor i form av 
spridning i vattensystem. Även långsiktiga miljöeffekter kan orsakas. Tänkbara mål med 
smittämnen kan vara faktisk spridning eller hot om spridning för att skapa kaos i samhället. 
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3.1.8 Radioaktiva ämnen (Klass 7) 
Hantering och Tillgänglighet – Radioaktiva ämnen används på många ställen i samhället, 
t.ex sjukvård, kärnkraft, forskning och industrier. De flesta transporter av dessa ämnen sker på 
väg men även transporter i luften och till sjöss förekommer. Endast ett fåtal transporter i 
Sverige sker med järnväg. Radioaktiva ämnen förpackas olika beroende på bland annat 
mängden radioaktivitet. Beroende på ämnets aktivitet delas dessa in i tre grupper: 


Lågaktivt avfall: Här ingår t.ex. sopor, förbrukade skoskydd och overaller från kärnkraftverk. 
Lågaktivt kärnavfall transporteras i containrar av plåt då detta avfall kräver låg 
strålskärmning. [18] 


Medelaktivt avfall: Exempel på föremål med denna aktivitet är t.ex. reningsfilter från 
kärnkraftverk. Detta avfall gjuts in i betong- eller stålbehållare med upp till 20 cm tjocka 
väggar. Förpackningarna skall främst fungera som strålskärmare. [18] 


Högaktivt avfall: I Sverige är det förbrukat kärnbränsle som står för den största delen av detta 
avfall. Dessa ämnen förpackas i kraftiga stålbehållare med 30 cm tjocka väggar. 
Förpackningarna skall skydda omgivningen mot både värme och strålning. Behållarna är 
konstruerade för att även klara fall, högt tryck och brand. [18] 


Det lågaktiva avfallet är den mest förekommande typen och transporteras vanligtvis på väg. 
Vad gäller det medel- och högaktiva avfallet sker dessa vanligtvis till sjöss då Sveriges 
kärnkraftverk ligger vid kusterna och har egna hamnar. Ett specialbyggt fartyg, M/S Sigyn, 
arbetar med transporterna till sjöss.  
Transporter av radioaktivt avfall är hårt reglerat av regelverk och tillstånd. IAEA 
(International Atomic Energy Agency) ger internationella rekommendationer på hanteringen 
och dessa bryts sedan ner och anpassas till en nationell nivå. Utöver dessa rekommendationer 
ställs även krav av SSI (Statens Strålskyddsinstitut) samt SKI (Statens Kärnkraftsinspektion) 
på hur enskilda transporter skall genomföras. 


Över hela världen sker ett samarbete mellan olika myndigheter för att förhindra att radioaktiva 
ämnen hamnar i orätta händer och används till brottslig- eller terrorverksamhet. Information 
om vart varje enskild transport befinner sig finns alltid tillgänglig.  


Möjlig skadeverkan – Med dessa ämnen är det möjligt att orsaka skada på ett flertal sätt. 
Förutom möjligheterna att utsätta personer för direkt strålning genom utplacering av material 
och hot om användning kan även skada göras med hjälp av en s.k. smutsig bomb. Med 
smutsig bomb menas att radioaktivt material sprids ut med hjälp av en explosion för att orsaka 
spridning över ett större område. För att orsaka akuta skador på människor krävs material med 
mycket stark strålning. Vid en lägre strålningsgrad kan mera långsiktiga skador åsamkas på 
människor såsom en förhöjd frekvens av olika cancersjukdomar. 


Tänkbara mål – Radioaktiva ämnen kan användas till att direkt skada specifika personer, 
eller genom en smutsig bomb orsaka skador på flera människor och långvarig skada på 
miljön. Effekten av att stjäla dessa ämnen för hot om användning kan orsaka stor skada på 
samhället i form av ekonomiska förluster och skapande av panik. 


3.1.9 Frätande ämnen (Klass 8) 
Hantering och Tillgänglighet – Frätande ämnen är sådana som orsakar skador på levande 
vävnad eller som vid läckage materiellt förstör annat gods eller transportmedel. Exempel på 
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ämnen i denna klass är brom, svavelsyra (rykande) och svavelklorider. Transporter av 
tillräckligt stora volymer för att orsaka större skador sker vanligtvis i tank eller bulk. 
Tillgängligheten i samhället bedöms vara relativt hög då många transporter sker på väg med 
en relativt hög frekvens. 


Möjlig skadeverkan – Med dessa ämnen är det möjligt att orsaka stora skador men dock 
inom en relativt liten yta, undantaget spridning i vattentäkter eller vattenverk. Med frätande 
ämnen finns också möjligheter att använda dess egenskaper för att orsaka bieffekter såsom 
t.ex. läckage av andra ämnen. För att orsaka direkta skador på människor krävs det 
direktkontakt med hud. 


Tänkbara mål – Då dessa ämnen kräver direktkontakt med hud bedöms enskilda individer 
som de primära målen. För att orsaka allvarlig skada på människor krävs att varje människa 
utsätts för en viss mängd. Detta medför svårigheter vid ett attentat mot större folksamlingar. 
Övriga tänkbara mål är spridning i vattensystem eller orsaka annan skada på miljön. 
Byggnader, infrastruktur och symboliska monument bedöms inte vara potentiella mål för 
attentat då dessa oftast inte tar någon väsentlig fysisk skada. 


3.1.10 Diverse Farliga ämnen (Klass 9) 
Ämnen i denna klass bedöms ha egenskaper som gör att de faller under någon av de tidigare 
beskrivna möjliga skadeverkningarna och tänkbara målen. Av denna anledning beskrivs inte 
denna klass såsom klasserna 1 till 8. 


3.2 Kartläggning av transporter med farligt gods 


Den statistik som behandlar transporter av farligt gods i Sverige är gammal och begränsad i 
sin omfattning. De data som finns gällande geografisk koncentration för  väg- och järnvägs-
transporter  publicerades 1998 respektive 1996. Räddningsverket arbetar dock med att få fram 
nya uppgifter. Under september månad 2006 insamlades information från samtliga delar av 
transportbranschen. Resultatet, som är en flödesanalys, skall ge svar på vilka klasser som 
transporteras och sträckor som används. Många företag har krävt diskretion för att delta i 
studien. Den information som Räddningsverket sammanställer blir en offentlig handling. För 
att kringgå detta har SCB, som inte har samma krav, fått i uppdrag att behandla 
informationen. Studien beräknas vara klar under första halvan av 2007. Den uppdaterade 
informationen som finns tillgänglig idag för respektive transportslag behandlar endast mängd 
och/eller transportarbete. 


3.2.1 Klasser och volymer 
Nedan visas i nuläget tillgänglig och offentlig information i form av tabeller som visar vilka 
klasser som transporteras och i vilken utsträckning. 


Vägtransporter 
Tabell 3.4 visar inrikes transporter av farligt gods med svenska lastbilar år 2004. 
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Klass % av total 
godsmängd


Godsmängd 
(1000 ton)


Transportarbete 
ton-km (milj.)


Körda km med 
last (1000 km)


Antal transporter 
med last (1000-tal)


1 0,3 32 4 500 2
2 6,7 840 184 10 361 49
3 70,6 8 800 1 009 60 738 597
4.1 0,3 39 9 268 1
4.2 0,9 113 3 387 6
4.3 * * * * *
5.1 2,5 313 69 2 006 9
5.2 * * * * *
6.1 * * * * *
6.2 0 4 1 452 2
7 * * * * *
8 14,2 1 775 252 12 180 78
9 4,4 543 57 1 753 17
Totalt 100 12459 1588 88645 761
*) Uppgifter ej tillgängliga  
Tabell 3.4 [25] 


Järnvägstransporter 
Tabell 3.5 visar de fem ämnen med störst mängd som transporterades år 2004. 


UN-nummer Benämning Nettovikt (ton)
1202 Dieselolja, eldningsolja 390 779
1965 Kolvätegasblandning (bl.a. Gasol) 253 140
1203 Bensin 227 184
1495 Natriumklorat 158 362
2014 Väteperoxid 127 109
Observera att dessa siffor endast anger ca 90-95% av allt farligt gods på 
järnväg i Sverige  
Tabell 3.5  [26] 


Sjötransporter 
I nuläget finns ingen tillgänglig information och transporterna till sjöss. Sjöfartsverket har 
dock börjat arbeta med frågan. En databas där rederier skall rapportera mängder farligt gods 
när de anländer till hamn och när de lämnar hamn har skapats. Denna har dock haft en del 
tekniska problem i början samt problem med att inmatningen av information inte har skett i 
tillräckligt stor utsträckning. Sjöfartsverket bedömer att databasen skall kunna användas för 
att få fram statistik under första halvan av 2007. 


Flygtransporter 
Enligt Luftfartsstyrelsen finns det nuläget ingen tillgänglig information om transporterna med 
flyg.  


3.2.2 Geografisk koncentration 
Den tillgängliga informationen beträffande transporter av farligt gods och dess geografiska 
koncentration är föråldrad och gäller endast väg och järnväg, men vissa av dess huvuddrag 
bedöms fortfarande vara relativt korrekta. Hamnar och flygplatser ligger på samma 
geografiska position som för 10 år sedan. Även väg- och järnvägsnätet är relativt oförändrat. 
Detta gör att samma sträckor, i stor utsträckning, används för transporter av farligt gods även 
idag (Se bilaga 2 och 3). Vad gäller volymen som transporteras finns större anledning att vara 
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skeptisk till den gamla informationen. Då vissa industrier har expanderat och andra minskat 
eller upphört med sin verksamhet bedöms volymerna ha ändrats på olika sträckor. 


För väg och järnvägstransporter finns en naturlig koncentration vid våra hamnstäder och då 
främst Göteborg med omnejd. Mycket av det farliga godset som transporteras i Sverige är 
bränslen i klass 3 som anländer med båt och lastas om till bil eller tåg. Som Sveriges största 
hamn blir även koncentrationen av fartygstransporter som högst kring Göteborg. Även i 
inlandet och på östkusten finns sträckor som är hårt belastade med dessa transporter, främst i 
anslutning till vissa industrier. Flyget berörs i huvudsak av transporter med farligt gods 
genom att flygplatserna får flygbränsle levererat med bil. Inrikes transporter av farligt gods 
med flyg sker ofta i små mängder. 


3.3 Sårbarhet för olika transportsätt 


De olika transportslagen är olika sårbara för angrepp. Sårbarheten beror på många faktorer, 
t.ex. hur åtkomligt transportmedlet är rent fysiskt i olika situationer såsom omlastning, raster 
och vila. Andra faktorer som spelar in är hur många som har kännedom om transporterna, 
samt svårigheten att manövrera transportmedlet. 


3.3.1 Vägtransport 
Lastbilsbranschen är den klart största av transportslagen med hög frekvens av transporter och 
många aktörer av varierande storlek. Detta i sig utgör en sårbarhet då det är lättare för 
personer med illasinnade avsikter att lyckas ta anställning än i transportbranscher med få 
aktörer. Genom efterforskning är det möjligt för åkerierna att ha en relativt bra överblick över 
de anställda inom det egna företaget. I de fall då externa transportörer hyrs in blir det 
betydligt svårare att ha kontroll. Till skillnad mot t.ex. flyg och båt krävs det inte någon 
speciell teknisk kompetens för att manövrera en lastbil, vilket också gör lastbilar till ett lättare 
mål för personer med antagonistiska avsikter. Med den höga frekvensen på de svenska 
vägarna, möjligheten att enkelt stoppa ett fordon på väg samt lättheten att manövrera en 
lastbil gör att åtkomligheten för dessa transporter är hög. Åtkomligheten ökar ytterligare då 
vila och övernattningar oftast sker på obevakade platser längs vägarna. 


Antalet personer som har kännedom om en transport påverkar sårbarheten genom risken för 
insiderjobb och spridning av information till illasinnade personer. Beroende på företagets 
rutiner och transportens innehåll varierar antalet personer som har tillgång till relevant 
information. Dagens system med visuell märkning av fordon med UN-nummer gör det 
möjligt att skaffa information om transporter och vid längre observationer är det även möjligt 
att ta reda om det finns något regelbundet system i tiderna. 


Lastbil är ett mycket flexibelt transportmedel då vägnätet är väl utbyggt. Tack vare detta är 
det möjligt att nå praktiskt taget alla mål med hjälp av lastbil. Antalet omlastningar som sker 
är ofta beroende på vilken typ av gods som transporteras. Vid hantering av styckegods är det 
vanligtvis betydligt fler omlastningar i terminaler och fler stopp på rutterna än vid transport av 
gods i tank eller bulk. Lastning och lossning sker på platser med en varierande grad av 
säkerhet. Allt ifrån inhägnade och bevakade platser till helt oskyddade allmänna platser i 
tätbebyggda områden. 


De säkerhetsåtgärder som finns i branschen idag är främst inriktade på att skydda sig mot 
stölder av gods med högt värde. Hela tankesättet kring säkerhet är inriktat på att förhindra 
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olyckor och stölder, medan mycket lite arbete hittills har lagts ner på skydd mot terrorism 
eller liknande. Många skyddsåtgärder mot stölder kan även tillämpas på sårbarhet mot 
antagonistiska hot. Detta beskrivs senare under kapitel 4.4.  


3.3.2 Järnvägstransport 
Järnvägsbranschen kännetecknas av ett fåtal stora aktörer och några mindre. Möjligheten att 
använda sig av en järnvägstransport eller stjäla gods för att använda till ett attentat är betydligt 
mindre än för vägtransport. Då järnvägsnätet inte är så utbyggt som vägnätet begränsas de 
mål som är möjliga att nå. Broar, tunnlar, terminaler och stationer bedöms vara mest troliga 
mål för ett attentat med tåg. Många järnvägsspår går igenom tätt befolkade områden, dock 
sällan tillräckligt nära tänkbar mål. Ett växande problem är en ökad närhet av bebyggelse 
kring t.ex. bangårdar. När bangårdarna planerades och anlades låg de ofta utanför bebyggda 
områden, men i takt med städers expansion har det byggts hus runt om dessa områden. För att 
nå mål som inte ligger i direkt anslutning till spåren krävs omlastning. För omlastning av gods 
i tank eller bulk krävs tid, kunskap, verktyg och ett fordon att transportera iväg godset med. 
För styckegods krävs enbart åtkomlighet till transportmedlet för att kunna nå de tänkta 
antagonistiska målen. 


Tåg är svåra att stoppa under gång, dock finns en möjlighet att manipulera med spåren för att 
orsaka en urspårning. Banverkets trafikledning får kontinuerligt uppdaterad information om 
var olika tåg befinner sig. För att lyckas förflytta ett tåg på egen hand krävs en viss teknisk 
kunskap om manövrering. Detta gör att det svårt att stjäla ett helt tåg eller stanna det 
tillräckligt länge för att lyckas lasta om en betydande mängd gods innan personal anländer. 
Med detta som grund bedöms åtkomligheten vara som högst när vagnar står uppställda, 
antingen på bangårdar eller stickspår i anslutning till industrier. Bangårdarna i Sverige har 
olika säkerhet. Vissa är bevakade, väl inhägnade och belysta medan andra är mindre bevakade 
och bristfälligt inhägnade. Hittills har mycket arbete vid bangårdar lagts på åtgärder vid 
olyckor framför skador skapade med avsikt.  


Antalet personer som har kännedom om transporter med järnväg är relativt högt. Listor över 
vad som finns i godsvagnarna och var i tåget de befinner sig finns hos lokföraren, 
trafikledningen och planeringspersonal hos speditörerna. [12] Detta utgör en sårbarhet om fel 
personer får tillgång till denna information. Dagens system med visuell märkning av vagnar 
med UN-nummer gör det möjligt att skaffa information om transporter och vid längre 
observationer är det även möjligt att ta reda om det finns något regelbundet system i tiderna. 


3.3.3 Sjöfart 
Sjöfartsbranschen består av relativt få stora aktörer och några mindre. Fartygs användbarhet 
ur en antagonistisk synvinkel är begränsad. Det finns uppenbara svårigheter att förflytta dem 
till mål som ej är i direkt anslutning till vatten. För att lyckas nå andra mål krävs omlastning 
och då lämpar sig styckegodstransporter bättre än de med tank eller bulk. För att lasta om från 
tank eller bulk krävs tid, kunskap, verktyg och ett fordon att transportera iväg godset med. 
Möjligheten att komma åt godset från ett fartyg bedöms störst i hamn. Skall angrepp ske till 
sjöss krävs mycket mer av angriparna och deras utrustning. Idag är de flesta hamnområdena 
välbevakade och inhägnade som en följd av ISPS-koden [5]. Åtkomligheten till 
hamnområdena är störst från sjösidan då inget stängsel finns samt möjligheten till bevakning 
är begränsad. På fartyg som ligger i hamn är det alltid minst en vaktpost som går rundor på 
fartyget. Antalet personer med kännedom om transporter är ofta högt. Anställda på rederiet, 
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personal i hamn, lastbilsåkerier och personal inom järnväg är ofta inblandade. Detta genom att 
distributionen av godset vidare in i landet ofta sker med annat transportslag. [13,14] 


Möjligheten för angripare att stanna ett fartyg på väg bedöms som liten. Det mest troliga 
tillvägagångssättet är att borda fartyget och hota besättningen, en så kallad kapning. För att 
kunna manövrera fartyget krävs det hög teknisk kompetens och kunnande inom området. 
Fartyg transporterar ofta tillräckligt stora mängder för att kunna orsaka enorm skada på 
miljön. Ett angrepp till sjöss med faktiskt eller hot om utsläpp kan därför inte uteslutas. För 
fartyg finns inget krav på att visa exakt vilken typ av farligt gods som transporteras. Om de 
transporterar farligt gods är de skyldiga att ha en röd flagga hissad i dagsljus och en röd 
lanterna extra under dygnets mörka timmar.  


3.3.4 Flygtransport 
Flygbranschen kännetecknas av några stora aktörer och några mindre. Mängden farligt gods 
som transporteras med flyg bedöms vara väldigt liten. Transporterna sker som styckegods. Av 
alla transportslag så är flyget det som är minst tillgängligt. Flygplatserna är välbevakade och 
inhägnade. Kontrollen av personal och personer som rör sig inne i terminaler och i närheten 
av flygplanen är på en helt annan nivå än vid övriga transportmedel. Skadorna som går orsaka 
med hjälp av ett flygplan är betydande, dock spelar det mindre roll vilken typ av gods som det 
är lastat med. Flygplanet i sig självt och bränslet som det är tankat med utgör den verkliga 
risken.  


Flygplatserna ligger avsides och ett angrepp på ett flygplan kan endast orsaka skador lokalt på 
flygplatsområdet Att lyckas stoppa ett flygplan under färd bedöms av naturliga skäl som 
omöjligt såvida inte angriparna befinner sig ombord redan vid start. För att kunna förflytta ett 
flygplan till önskat mål utanför området krävs mycket hög teknisk kompetens, kännedom om 
rutiner och kunnande inom området. Om angriparna skulle besitta tillräckliga kunskaper är 
flygplan utan tvekan det mest flexibla transportmedlet ur antagonistisk synvinkel då praktiskt 
taget alla tänkbara mål går att nå. 


Antalet personer som har kännedom om transporter med farligt gods är ganska högt, men då 
farligt gods här inte utgör faran så anses inte informationen vara relevant. 


Flygtrafiken har under många år handskats med antagonistiska hot och angrepp. Godstrafiken 
har fått anpassa sig till den säkerhetsnivå som passagerartrafiken har eftersom de delar på 
flygplatserna. Genom att de tvingats arbeta med dessa frågor under lång tid har de relativt väl 
fungerande rutiner på området. Mycket gods röntgas innan det lastas ombord, människor med 
tillträde till flygplanen skall alltid passera genom en säkerhetskontroll osv. Mycket högvärdigt 
gods, t.ex. mobiltelefoner och kameror transporteras med flyg. Detta gör att risk för rån och 
stölder bedöms vara högre i Sverige än angrepp med illasinnade avsikter. [15] 


Det finns inga krav på att ett flygplan som transporterar farligt gods skall ha en visuell 
märkning på utsidan. 
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4. Analys 


4.1 Säkerhetsproblem 


Transportbranschen i Sverige, med undantag av flyget, har inte behövt tänka i banor eller 
arbeta med åtgärder och rutiner som skall försvåra vid eventuella angrepp av terrorister. Med 
detta i åtanke så faller det ganska naturligt att det finns stora brister i säkerheten. I Sverige har 
arbetet kring säkerhet traditionellt inriktats mot att försöka avvärja stölder och förhindra 
olyckor. Efter åtskilliga terroristangrepp runt om i världen har nya aspekter gällande 
säkerhetstänkandet uppkommit. Arbetet kring dessa är relativt nytt och många organisationer 
känner en osäkerhet om hur arbetet skall bedrivas effektivt.  


Det största säkerhetsproblemet bedöms vara den höga åtkomligheten. Denna varierar dock 
mellan transportslagen. Ett exempel som styrker detta är antalet sabotage i form av 
skadegörelse och klotter. Antalet godsvagnar med klotter är betydligt högre än antalet 
nedklottrade flygplan. Att någon kommit såpass nära transportmedlet att de kunnat spraya på 
det betyder att de har kommit för nära. 


Då säkerhetsarbete traditionellt har fokuserat på andra områden än terrorverksamhet bedöms 
organisationers informationsflöden utgöra ett säkerhetsproblem. Med tiden bedöms de kunna 
anpassa sina rutiner gällande kännedom om transporter och rutter så att så få personer som 
möjligt har tillgång till relevant information. Vissa företag har vidtagit liknande åtgärder men 
då främst gällande transporter av högvärdigt gods. 


4.2 Hotbilder 


Bedömningar av hotbilder resulterar ofta i antingen överdrifter eller underdrifter. För att 
undvika detta krävs arbete med parametrar såsom sannolikheter och konsekvenser. Även 
psykologiska mekanismer och politiska motiv måste vägas in för en korrekt bedömning. 
Vilken typ av farligt gods som transporteras bedöms ge upphov till olika hotbilder. Detta 
beror på vilken typ av skador och skadornas omfattning som kan orsakas med hjälp av ämnet. 
En del ämnen har en starkare hotbild då de även kan stjälas för ekonomisk vinning såsom 
bensin och diesel.  


Terroristangrepp kan komma ifrån många håll. Tänkbara grupper i Sverige är t.ex. höger- 
eller vänsterextrema grupper och religiösa fanatiker. MC-gäng bedöms utgöra ett hot mot 
transporter av farligt gods. Slutanvändningen för dessa stölder bedöms inte vara av 
antagonistisk, utan av ekonomisk karaktär. Exempelvis stöld av explosiver för att användas 
vid värdetransportrån.  


I Sverige är det säkerhetspolisen som ansvarar för terrorismbekämpningen. Enligt 
Säkerhetspolisen är terrorhotet mot Sverige för närvarande begränsat, men det finns förhöjd 
risk för attentat mot vissa utländska intressen i Sverige [27]. Trots säkerhetspolisens 
nuvarande bedömning finns anledning till försiktighet då hotbilden kan ändras på kort tid. 
Publiceringen av bilderna på Muhammed i Jyllandsposten 30 september, 2005 bevisar detta. 


Synen på aktuell hotbild hos de studerade företagen var relativt likartad. Merparten hävdade 
att ämnet fått en för hög prioritering den senaste tiden och att många av de diskussioner som 
förts är överdrivna och är en effekt av tidigare nämnda attentat. Hos flygtransportbranschen 
fanns dock en annan inställning till området. Här fanns en mer positiv inställning till att ämnet 
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nu är aktuellt och diskuteras ofta. Denna del av transportbranschen har under lång tid tvingats 
till en anpassning av tankesätt och rutiner kring transportskydd genom att i arbetet ständig ta 
hänsyn till en relativt stark hotbild. Detta har lett till att personerna i branschen vant sig vid att 
involvera hot i det dagliga arbetet och rutinerna. Detta bedöms vara en av anledningarna till 
den mer positiva inställningen.  


4.3 Regelverk 


På grund av de ökande terrorhoten i världen tog riksdagen den 8 mars 2006 beslut om en ny 
lag gällande transport av farligt gods. Lagen (2006:263) (Se Bilaga 4 och 5) trädde i kraft 1 
juli 2006 och ersatte då lag (1982:881). Kapitel 1.10 infördes i utgåvorna av ADR och RID 
2005 och är ett helt nytt kapitel. Syftet är att minimera risken för stöld eller obehörigt 
förfarande med farligt gods i samband med transport av farligt gods på land. Vad gäller sjöfart 
har ISPS-koden liknande uppgifter med fokus på utökat hamnskydd. Regelverket ICAO-TI 
behandlar motsvarande frågor inom flyget. 


4.3.1 Nyheter i regelverken 
Den nya lagen innebär att bestämmelser för brottsskydd förs in i regleringen av transport av 
farligt gods. Detta görs för att minimera risken för stöld av farlig gods och risken för sabotage 
vid transporter av farligt gods. Begreppet transportskydd kommer att användas för de 
skyddsåtgärder och de försiktighetsmått som behövs för att förebygga, hindra och begränsa 
obehörigt förfarande med farligt gods vid landsvägs- och järnvägstransporter. [23] 


Reglerna ska tillämpas utifrån den aktuella hotbilden mot transporten och transportens 
sårbarhet. Den enskilde aktören kan påverka sårbarheten, medan den yttre hotbilden möjligen 
kan bedömas. Det är Räddningsverkets förhoppning att man i framtiden ska kunna förmedla 
och i viss mån förklara hotbilden mot transporterna för transportnäringen för att dessa den ska 
kunna förstå och tillämpa reglerna på lämpligt sätt [23]. 


Transporter som överstiger specificerade volymer av vissa typer av farligt gods betraktas i 
ADR-S och RID-S som farligt gods med hög riskpotential. Detta gäller till exempel vid 
transport av 3 m3 bensin eller mera i tank. I detta fall gäller speciella krav om skyddsåtgärder 
vid transport. Varje aktör ska då upprätta en skyddsplan för sin verksamhet. Skyddsplanen ska 
omfatta den egna verksamheten och bör åtminstone innehålla dokumenterade 
ställningstaganden inom följande områden:  


- Transportskyddspolicy 
- Ansvarsfördelning  
- Förteckning över hanterat farligt gods 
- Detaljer om företaget  
- Sårbarhetsbeskrivning, hotbildsanalys  
- Hantering av transportskyddsfrågor  
- Personalfrågor (anställning, utbildning)  
- Rutiner för operativ larmrespons, journalföring av larm  
- Larmvägar  
- Anläggningsskydd (industri, terminal och dylikt)   
- Fordonsskydd [23] 
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Tillsynsmyndigheterna ges ökade befogenheter att utöva tillsyn av transportmedel, 
förpackningar och andra transportanordningar, oavsett om de är märkta eller inte. 
Säkerhetsaspekterna är så viktiga att man också på detta område måste ha rätt att kontrollera 
transportmedel, förpackningar och andra transportanordningar, även för de fall då de inte är 
märkta på föreskrivet sätt eller inte behöver märkas. Detta faller sig naturligt mot bakgrund av 
att det normalt enbart är genom ett fordons yttre skyltning som det framgår att det fraktar 
farligt gods [23]. 


Kravet på säkerhetsrådgivare för samtliga transportslag kvarstår. Enligt den nya lagen om 
transport av farligt gods kommer underlåtenhet att ha säkerhetsrådgivare att vara straffbart, 
även om föreläggande om att ha säkerhetsrådgivare inte meddelats. Motiveringen är att höga 
krav måste kunna ställas på verksamhetsutövare av en så farlig verksamhet som transporter av 
farligt gods. Säkerhetsrådgivare ska dock inte omfattas av straffansvar när de utför sina 
ordinarie uppgifter [23]. 


4.3.2 Utformning och funktion 
Regelverken är utformade för att förebygga olika typer av incidenter i form av olyckor eller 
angrepp. För att regelverken skall kunna användas effektivt krävs att de är utformade på ett 
strukturerat och användarvänligt sätt. För att de skall fungera som fundament i företagens 
säkerhetsarbete krävs även att de är anpassade till verkligheten snarare än att bilden av 
verkligheten anpassas till regelverken. Inom transportbranschen finns flera olika åsikter om 
regelverkens utformning och funktion. Vissa företag anser att regelverken är alldeles för 
omfattande och icke verklighetsanpassade kontorsprodukter. Enligt dem har resultatet blivit 
att verksamheten fått minskad effektivitet till förmån för onödigt stränga regelverk. De 
organisationer som är missnöjda med regelverken tycker inte att det är rimligt att ställa så 
höga krav på en redan kravfylld bransch. Andra företag anser att regelverken är både 
nödvändiga och väl anpassade till verkligheten. De har fokuserat på att dra nytta av 
regelverken och skapa konkurrensfördelar framför andra genom att i vissa fall skapa ännu mer 
omfattande interna regler. Detta används senare som försäljningsargument. 


4.3.3 Kostnader och Effektivitet 
Att bedöma regelverkens kostnader och effektivitet är mycket svårt. Tiden som läggs ner på 
arbetet med transportskydd varierar kraftigt mellan de olika transportslagen samt mellan olika 
organisationer, vilket påverkar kostnaden. Vissa ser det enbart som ett tvång medan andra ser 
en chans till verklig förbättring. De företag som ser positivt på regelverkens upplägg är oftast 
de som lägger ner mest tid på området, men erhåller också oftast ett bra resultat. Då 
regelverken är utformade med syfte att vara förebyggande är det svårt att avgöra deras 
effektivitet. Det är mycket svårt att avgöra om en rutin har lyckats förhindra en olycka eller 
avvärja ett angrepp. Eventuella angripare kan avstå ifrån en organisation på grund av dess 
rutiner kring säkerhet och då märker ingen i organisationen om de avvärjt ett angrepp. Detta 
gör det svårt att väga kostnaderna mot effektiviteten. Så länge inga olyckor eller incidenter 
inträffar är det lätt att se arbetet kring säkerheten enbart som en kostnad. Det förebyggande 
arbetet bedöms dock vara en viktig del i en föränderlig värld. 


4.3.4 Mall/riktlinjer för skyddsplan 
Det finns inga direkta regler för hur ett företags skyddsplan skall vara utformad. Det finns 
riktlinjer på engelska utformade av olika internationella branschsammanslutningar med 
anknytning till transport av farligt gods [19] samt information om vilka områden en 
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skyddsplan bör behandla. Det saknas dock klara riktlinjer i de svenska regelverken. Företagen 
som analyserats i denna studie har alla arbetat fram en skyddsplan. Dess utformning skiljer 
sig avsevärt mellan företagen. Detta beror på ett flertal olika faktorer. Hur omfattande 
skyddsplanen är beror på företagets storlek, tillgängliga resurser, vilja, motivation samt 
kunskapsnivå. Ett större företag har i allmänhet bättre resurser att tillgå, och kan då avsätta 
mer tid till arbetet och har i regel en högre kunskapsnivå. Vilja och motivation påverkas inte 
av företagets storlek men är mycket betydelsefulla i företagets arbete med skyddsplanen. Hur 
riktlinjer och information om innehållet tolkas, påverkar också skyddsplanens utformning. 


4.4 Åtgärder för ökat transportskydd 


Nedan följer förslag på åtgärder som kan ge ett ökat transportskydd. Åtgärderna beskrivs och 
dess effekt på transportskyddet, kostnadsnivå samt möjligheten att praktiskt införa åtgärden 
bedöms. Åtgärdens kostnadsnivå avgör om det är något som varje företag individuellt kan 
införa eller om ett samarbete mellan flera företag och/eller med stat och kommun krävs för ett 
införande.  


4.4.1 Märkning av fordon 
Denna åtgärd gäller främst för väg- och järnvägstransport. Idag kräver regelverken för dessa 
att transporter med farligt gods skall vara märkta visuellt med det farliga ämnets UN-nummer 
samt vilken klass ämnet tillhör. Under denna studie har möjligheten till ett märkningssystem 
som inte går att avläsa visuellt på transporten diskuterats. Det existerande systemets visuella 
märkning är både dess styrka och svaghet. Styrkan är att vem som helst kan avläsa vad som 
fraktas vid en eventuell olycka osv. Svagheten är att informationen även är synlig för 
illasinnade personer. Två olika huvudvarianter har diskuterats med företag i 
transportbranschen. 


4.4.1.1. Rapportering till central databas 
Beskrivning – Detta system bygger på inrapportering till en central databas. Vilket företag 
som transporterar, vilket fordon, vilket ämne, vilken sträcka och vid vilken tidpunkt är 
exempel på tänkbar information till databasen. Vilken myndighet/organisation som skulle 
ansvara för databasen har inte diskuterats.  
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SWOT  


Styrkor: 
Styrkorna med detta system anses vara 
svårigheten för obehöriga att kunna läsa av 
vad ett fordon transporterar för ämne.  


Vid en eventuell olycka eller angrepp kan 
de personer och myndigheter med tillgång 
till databasen snabbt tillgodose sig med 
relevant information.  


Risken för felaktig informationen reduceras 
då den inte passerar flera personer. 


Mycket information kan lagras. 


Svagheter: 
Svårare även för behöriga personer att avläsa 
märkningen.  


Det tar längre tid för t.ex. räddningspersonal 
att kontrollera i databasen vad fordonet 
transporterar än att läsa UN-numret.  


Att lyckas få företag att rapportera in 
transporter bedömdes som svårt, vilket leder 
till en låg nyttjandegrad 


Medför höga kostnader 


Möjligheter: 
Systemet ökar möjligheten att få fram bra 
statistik över transporterna i landet. 


Hot: 
Om fel personer får tillgång till databasen 
eller information om framtida transporter och 
rutter skulle detta underlätta avsevärt för 
personer med antagonistiska avsikter eller 
som planerar rån och stöld 


 


Åsikter - Samtliga företag i denna studie var kritiska till att förslaget skulle fungera i 
dagsläget. Argumenten varierade men några viktiga kom att upprepas ett flertal tillfällen.  
Informationssäkerhet, ekonomi, nyttjandegrad, enkelhet med existerande system samt inget 
behov vid dagens hotbild var vanligt förekommande argument. 


Kostnadsnivå – Ett införande av detta system skulle innebära en höjd kostnad för alla 
inblandade. Det mest tänkbara scenariot är att en myndighet ansvarar för databasen och de 
företag som använder den beläggs med någon typ avgift för att finansiera systemet. 


Summering – Både dagens och det beskrivna märkningssystemet har för- och nackdelar. 
Med den hotbild som råder i Sverige idag bedöms det existerande systemets fördelar väga 
tyngre än dess nackdelar. 


4.4.1.2.Elektronisk identifikation 
Beskrivning – Detta system bygger på en märkning av transporten som inte går att läsa 
visuellt. Exempel på sådan teknik är RFID, Radio Frequency Identification. Denna teknik 
bygger på att information om transporten lagras elektroniskt på en så kallad RFID-tag. Denna 
fästs sedan på transporten och informationen kan sedan utläsas med rätt typ av elektronisk 
utrustning. För att systemet skall fungera i praktiken krävs att det är anpassat så att bl.a. 
följande hinder övervinns: Avläsning på relativt långt avstånd, aggressiv miljö (vägsalt osv.) 
samt svårigheterna som medförs av mycket metall i närheten av tagen. 
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SWOT  


Styrkor: 
Styrkorna med detta system anses vara 
svårigheten för obehöriga att kunna läsa 
av vad ett fordon transporterar för ämne.  


Mycket information kan lagras. 


Svagheter: 
Svårare även för behöriga personer att avläsa 
märkningen.  


Det krävs relativt avancerade tekniska 
lösningar för att läsa tagen.  


Märkningen kan förstöras lättare vid t.ex. 
brand än nuvarande märkning. 


Medför höga kostnader 


Möjligheter: 
Systemet ökar möjligheten att få fram bra 
statistik över transporterna i landet.  


Vid eventuella framtida vägtullar finns en 
möjlighet att kontrollera transporters 
innehåll. 


Hot: 
Om fel person kommer över tekniken för att 
läsa informationen kan denne lätt lokalisera 
fordon med önskat innehåll utan att ha visuell 
kontakt med det. 


 


Åsikter - Samtliga företag i denna studie var kritiska till att förslaget skulle fungera i 
dagsläget. Argumenten varierade men några viktiga kom att upprepas ett flertal tillfällen.  
Informationssäkerhet, ekonomi, nyttjandegrad, enkelhet med existerande system samt inget 
behov vid dagens hotbild var vanligt förekommande argument. 


Kostnadsnivå - Ett införande av detta system skulle innebära en höjd kostnad för alla 
inblandade. Räddningspersonal skulle behöva utrustning för avläsning och alla företag som 
transporterar farligt gods skulle behöva utrustning för märkning. 


Summering – Både dagens och det beskrivna märkningssystemet har för- och nackdelar. 
Med den hotbild som råder i Sverige idag bedöms det existerande systemets fördelar väga 
tyngre än dess nackdelar. 


4.4.2 Spårbarhet av fordon och gods 
Beskrivning - Möjligheten att spåra fordon och gods under transport har funnits relativt länge. 
Den mest använda tekniken är GPS (Global Positioning System). GPS är ett satellitbaserat 
navigationssystem som från början utvecklades för USA:s militär. Det är dock under de 
senaste åren som tekniken har blivit tillgänglig på allvar till marknaden. Bolag som säljer 
relaterade tjänster har startats och tekniken har kostnadsmässigt reducerats samt blivit mindre 
och lättare att handskas med. Fordon kan antingen följas hela tiden eller så kan ett så kallat 
ruttlarm aktiveras. Om fordonet följs konstant kan personer med rätt behörighet logga in och 
se på en karta var fordonet befinner sig. Om fordonet är utrustat med ett ruttlarm 
programmeras en bestämd rutt in och om fordonet avviker exempelvis mer än 500 m från 
planerad rutt så går ett larm till ett bevakningsbolag som då kan följa det i realtid. Möjlighet 
att kombinera ruttlarmet med en automatisk motoravstängning finns också på marknaden. Då 
stryps motorn om fordonet kommer utanför planerad rutt. För att kunna starta det igen krävs 
att ett bevakningsbolag öppnar systemet igen. Detta kan göras på avstånd från en central. Idag 
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används dessa produkter och tjänster för att skydda stöldbegärliga exklusiva bilar och båtar 
såväl som av vissa transportföretag. Ett stort problem är möjligheten att med väldigt lite 
kunskap om tekniken störa ut de signaler som används. För några tusenlappar är det möjligt 
att för vem som helst köpa en så kallad jammer. Detta är en enhet som har möjlighet att störa 
ut signalerna från satelliterna. Då satelliterna befinner sig på stora avstånd från själva fordonet 
blir signalerna svaga och då krävs inte stor effekt från jammern. Idag finns även möjlighet att 
inte endast störa ut GPS:er så att de inte kan rapportera någon position, det finns även 
möjlighet att lura dem till att rapportera felaktiga positioner. 


SWOT 


Styrkor: 
Tekniken bedöms ha en avskräckande 
effekt om det framgår av t.ex. en dekal på 
fordonet att det är utrustade med denna typ 
av utrustning. 


Ett verktyg för att återfinna ett stulet fordon 
snabbt och med små resurser. 


Medför relativt låga kostnader. 


Svagheter: 
Möjligheten att störa ut utrustningen och på så 
sätt få den att rapportera ingen eller felaktig 
position. 


Beroende på systemets utformning och 
funktion kan tekniken uppfattas som 
kränkande av chaufförernas personliga 
integritet.  


Möjligheter: 
Tillväxtmöjligheten och 
utvecklingspotentialen på området är stor 
genom konstant bättre och billigare teknik. 


Kan användas som ett verktyg för att 
effektivisera företagets ruttplanering. 


Hot: 
Möjligheten att störa ut utrustningen och på så 
sätt få den att rapportera ingen eller felaktig 
position. 


Våldet mot chauffören kan öka i samband 
med att angripare försöker skaffa information 
om vart på fordonet utrustningen sitter samt 
hur den kan kopplas ur. 


 


Åsikter – Av de företag som åtgärden diskuterats med är samtliga positivt inställda till 
tekniken och tror att den kommer få en ökad användning i framtiden. Positiva bieffekter av 
systemet belystes också. T.ex. att de på kontoret kunde kontrollera vilken bil som befann sig 
närmast en adress som en körning bergärts till eller från. De kan då ringa direkt till den bilen 
istället för att ringa till flera och kontrollera om de befinner sig i närheten. Ett företag i studien 
som använder tekniken idag har fått negativa reaktioner från sina chaufförer. De har känt sig 
övervakade och varit oroliga över det faktum att systemet kan missbrukas av arbetsgivaren för 
att kontrollera sin personal. Efter en period upphörde dock klagomålen. Personlig integritet 
har dock inte ingått i denna studie. Därför utreds inte vidare om klagomålen upphörde p.g.a. 
ändrad inställning hos personalen eller p.g.a. de inte orkade fortsätta driva frågan. 


Kostnadsnivå – Detta system har en så pass låg initialkostnad, driftkostnad och en sådan 
utformning att varje enskilt företag kan införa det. I nuläget bedöms detta främst gälla för 
stora och medelstora företag. Om dagens utveckling på området fortsätter så bedöms 
systemen snart även vara anpassade till de riktigt små aktörerna på marknaden. 
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Summering – Möjligheten att kunna kontrollera ett fordons position eller få ett larm när det 
avviker från en planerad rutt är en transportskyddshöjande åtgärd som används idag och 
utvecklas konstant. Fokus har traditionellt legat på att skydda högvärdigt gods framför att 
skydda farligt gods med hög riskpotential från stöld med andra ändamål än ekonomisk 
vinning. Åtgärden bedöms dock vara minst lika användbar för att skydda samhället mot 
terroristattacker av olika slag. 


4.4.3 Fjärrstyrda lås på lastutrymmen 
Beskrivning – Teknik som hindrar lastutrymmen från att öppnas vid fel tidpunkt eller fel 
position finns tillgänglig på marknaden. Idag används den av vissa företag främst för att 
skydda högvärdigt gods mot stöld. Kranarna till avtappningen på en tankbil kan vara låsta, 
och öppnas via fjärrstyrning. När chauffören skall lasta av ringer denne till ett 
bevakningsbolag. Där kontrollerar personalen att det är rätt person som ringer och att fordonet 
befinner sig på rätt plats. Om allt är i sin ordning aktiverar bevakningsbolaget systemet och 
chauffören kan tömma tanken.  


SWOT 


Styrkor: 
Tekniken bedöms ha en avskräckande 
effekt om det framgår av t.ex. en dekal på 
fordonet att det är utrustade med denna typ 
av utrustning. 


Försvårar för angripare att få tillgång till 
lasten. 


Chauffören har ingen nyckel som en 
angripare kan tvinga till sig genom hot. 


Medför relativt låga kostnader. 


Svagheter: 
Kan försvåra arbetet vid en olycka. Om 
exempelvis en tankbil välter och tekniken 
skadas så låsen inte går att öppnas så kan 
lasten inte flyttas till ett annat fordon för att 
minska risken för läckage vid 
bärgningsarbetet.  


 


Möjligheter: 
Tekniken blir billigare och mer 
lättillgänglig. 


Kan kombineras på ett bra sätt med 
spårbarbet av fordon och gods med hjälp av 
GPS. 


 


Hot: 
Våldet mot chauffören kan öka i samband 
med att angripare försöker skaffa information 
om vart på fordonet utrustningen sitter samt 
hur den kan kopplas ur eller för att tvinga sig 
till en fjärröppning av låsen. 


 


Åsikter – Denna åtgärd används av företag i transportbranschen. Åsikterna på systemet från 
de studerade företagen är av blandad karaktär. De flesta såg både för och nackdelar. En fördel 
som belystes var en minskad risk för insiderjobb. En viss tveksamhet till funktionen vid 
olyckor samt hur tekniken skulle klara tuffa påfrestningar i form av fukt, temperaturändringar, 
vägsalt osv. märktes. 
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Kostnadsnivå – Detta system har en så pass låg initialkostnad, driftkostnad och en sådan 
utformning att varje enskilt företag kan införa det. I nuläget bedöms detta främst gälla för 
stora och medelstora företag. Om dagens utveckling på området fortsätter så bedöms 
systemen snart även vara anpassade till de riktigt små aktörerna på marknaden  


Summering – Denna åtgärd har hittills främst använts för att skydda högvärdigt gods. I 
kombination med spårbarhet av fordon och gods med hjälp av GPS bedöms åtgärden kunna 
utvecklas vidare och fungera i avskräckande syfte samt som stöldskydd. Risken för 
insiderjobb minskar då det krävs att även personen som manövrerar låsen är involverad i 
brottet. 


4.4.4 Säkrade uppställningsplatser 
Beskrivning – Försök med säkrade uppställningsplatser för vägransporter har genomförts i 
Sverige. Konceptet bygger på att chaufförerna gör sina längre uppehåll på inhägnade och 
bevakade områden. För varje fordon betalas en avgift för att komma in på området. På 
området finns även hygienanläggning som förarna får tillgång till. Denna åtgärd bedöms 
främst gälla vägtransport men även i viss mån järnvägstransporter. Situationen är dock 
annorlunda för järnväg då banverket ansvarar för de flesta betydande uppställningsplatserna i 
landet. För flyg och sjöfart bedöms existerande regelverk och bestämmelser om säkerhet inom 
flygplats och hamnområden redan uppnå ett önskat resultat. 


SWOT 


Styrkor: 
Avskräckande effekt genom bevakning. 


Bekvämligheten för chaufförerna. 


 


 


Svagheter: 
Medför höga initiala kostnader. 


Krävs ett stort antal i landet genom krav på 
körtid respektive vila och företags olika rutter.


 


Möjligheter: 
Rätt utformade och med kontroll på vem 
som tar sig in på området kan 
transportskyddet höjas avsevärt. 


 


Hot: 
Andra alternativ, t.ex. företags egna bevakade 
terminaler. 


Risken att chaufförer brister i uppmärksamhet 
och istället förlitar sig helt på att de är trygga 
inom området. 


 


Åsikter – Den samlade bilden från företagen som studerats är dock mestadels negativ. Ett 
flertal pekade ut bestämmelserna om vila för förarna som en orsak till problem. Detta på 
grund av de uppenbara svårigheterna med att lyckas passa ihop rutterna med positionerna för 
de säkra uppställningsplatserna. Då reglerna gällande körtid och vila är relativt strikta, skulle 
det krävas ett stort antal säkra uppställningsplatser för att fortfarande kunna bedriva en 
effektiv verksamhet. 


 30 







Kostnadsnivå - Att bygga säkrade uppställningsplatser medför stora kostnader och därmed är 
det i praktiken bara stat/kommun som klarar av att bygga och driva dem. Hos de studerade 
företagen fanns en negativ inställning till övernattningsavgiften. 


Summering - Åtgärden bedöms kunna höja transportskyddet avsevärt för dem som väljer att 
göra längre stopp på en säkrad uppställningsplats. Företag med egna terminaler eller 
inhägnade gårdar kan dock dessa fungera minst lika bra. På de stora terminalerna är det ofta 
personal dygnet runt. För de mindre företagen som saknar möjlighet att vila på sina egna 
områden finns i vissa fall möjlighet att ställa upp fordonet hos kunden. 


5. Diskussion 


Området som studerats i denna rapport är brett och relativt omfattande. Detta har medfört 
vissa svårigheter att avgöra vilka frågeställningar och diskussioner som är inom 
avgränsningarna. Vid arbetets början kändes uppgiften, regelverken och branschen 
svåröverskådliga. Efter inledande litteraturstudier och efterforskningar blev uppdraget dock 
betydligt klarare.  


Hela tankesättet kring antagonistiska hot och transportskydd är relativt nytt. Vi anser att det 
krävs tid för företag, organisationer och hela transportbranschen att anpassa sitt tänkande och 
sina rutiner till de nya omständigheterna. De regler för transporskydd som trädde i kraft 1 juli, 
2006 har ännu inte hunnit utvärderas, testas eller arbetas in i ordentligt i den löpande 
verksamheten. Detta har medfört svårigheter att analysera reglernas effekt och bedöma 
kostnaderna för implementeringen. 


För att kunna bedriva en transportverksamhet med högt transportskydd med hjälp av tekniska 
lösningar och utbildad personal krävs efterfrågan. Om ett företag t.ex. utrustar en bil för 
hundratusen kronor med säkerhetsutrustning krävs det att kunderna är villiga att betala för 
detta. Känslan som vi fått vid de olika intervjuerna är att det finns en större vilja att betala mer 
för ett högt transportskydd vid transporter av högvärdigt gods än för transporter av farligt 
gods med hög riskpotential. 


Vi anser att området är intressant att studera igen om några år då reglerna arbetats in i företag 
och organisationer. Ytterligare områden som bedöms intressanta att studera är de illegala 
transporterna som sker i landet samt hur situationen ser ut med de åkerier som kör med 
utlandsregistrerade fordon. Möjligheterna att införa transporter av farligt gods i samma flöde 
som övrigt gods och ändå uppfylla samtliga krav samt behovet av rutiner för information om 
aktuell hotbild kan studeras vidare. Eventuellt behov av tydligare riktlinjer för skyddsplanens 
utformning och därmed minska den personliga prägeln på skyddsplanen är ytterligare ett 
område som bör studeras vidare. 


6. Slutsats 


Arbetet har visat att det i dagsläget inte finns någon betydande hotbild från personer eller 
organisationer med antagonistiska motiv. Den hotbild som existerar idag är främst baserad på 
brott med ekonomisk vinning som huvudsyfte. Detta avspeglar sig även i de skyddsåtgärder 
som transportbranschen har vidtagit. Något som bör beaktas är att hotbilden snabbt kan ändras 
genom politiska beslut eller konflikter ute i världen. 
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Det transportslag som bedöms vara mest sårbart är vägtransporter. Detta på grund av att de är 
vanligt förekommande och har en hög åtkomlighet. Risken för ett angrepp bedöms vara som 
högst när ett fordon står still vid t.ex. omlastning eller vila. De övriga transportslagen bör inte 
uteslutas men sårbarheten bedöms inte vara lika hög för bulktransporter. De olika delarna av 
transportbranschen har dock mycket att lära från varandra i arbetet med transportskydd. 


De föreslagna åtgärderna för ett höjt transportskydd; ett nytt märkningssystem av fordon och 
gods, spårbarhet av fordon och gods, fjärrstyrda lås på lastutrymmen samt säkrade 
uppställningsplatser. Av dessa är det spårbarhet av gods och fordon och fjärrstyrda lås som 
har bemötts mest positivt. Det är även dessa som bedöms ha de ljusaste framtidsutsikterna 
tack vare den tekniska och ekonomiska utvecklingen på området. 


För att uppfylla gällande regelverk för transportskydd behöver inte företagen införskaffa 
några tekniska hjälpmedel. De företag som idag använder sig av dessa hjälpmedel för att 
erhålla ett ökat transportskydd gör detta främst med avsikt att förhindra stölder av högvärdigt 
gods. Det ökade transportskyddet används främst av ekonomiska skäl framför skydd mot 
antagonistiska brott. För att erhålla ett högre transportskydd för farligt gods med hög 
riskpotential är en möjlig lösning att i företagets rutiner behandla detta på samma sätt som 
högvärdigt gods. Hela transportbranschens tankesätt är inriktat på att skydda sig mot stölder 
med ekonomisk vinning som slutmål. Många av de åtgärder som är riktade mot dessa höjer 
även transportskyddet ur en antagonistisk synvinkel. Med detta som grund bedöms de nya 
reglerna kunna få snabbare och större genomslag i organisationerna om arbetet med dem sker 
parallellt och sammanvävt med arbetet kring traditionellt stöldskydd.  


Hur de studerade företagen utformat sin skyddsplan varierar i hög grad. Detta beror på ett 
flertal olika faktorer. Hur omfattande skyddsplanen är beror på företagets storlek, tillgängliga 
resurser, vilja, motivation samt kunskapsnivå. Ett större företag har i allmänhet bättre resurser 
att tillgå, och kan då avsätta mer tid till arbetet och har i regel en högre kunskapsnivå. Vilja 
och motivation påverkas inte av företagets storlek men är mycket betydelsefulla i företagets 
arbete med skyddsplanen. Hur riktlinjer och information om dess innehåll tolkas beror på 
personen som arbetar med materialet och påverkar i stor utsträckning skyddsplanens 
utformning.  


Intrycket från transporbranschen gällande informationsflöden om aktuella hotbilder mot 
transporter är blandat. Hur de får informationen, vilken slags information de får och om de får 
någon överhuvudtaget varierar kraftigt mellan olika företag. I Sverige är det säkerhetspolisens 
uppgift att kontrollera och skapa en bild av det aktuella läget. Idag finns inga allmänna regler 
och rutiner om hur denna information skall förmedlas vidare ut till transportbranschen. Ett 
undantag från detta är dock vissa specialtransporter där både SÄPO och polisen är aktiva på 
olika sätt. Om avsaknaden av rutiner inom området beror på brister i organisationerna eller 
om den aktuella hotbilden är sådan att det hittills inte funnit ett egentligt behov har inte 
undersökts i arbetet med denna rapport. 
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Riktlinjer för frågor gällande transportskydd 


Åtgärder & Regelverk 


• Vilka regelverk/standarder Följer ni? (ADR/RID övriga) 


o Känner de anställda till rutinerna/reglerna? 


o Ställer era kunder krav utanför regelverken? 


• Hur uppfattar ni utformningen av regelverken?  


o För omfattande/komplicerade?  


o Anpassade till verkligheten eller kontorsprodukt? 


• Är reglerna för transport av farligt gods utformade så att de fungerar för eran 
verksamhet? (endast security) 


• Vilka personer inom företaget vet hur regelverken skall användas? 


Skyddsplaner 


• Har ni arbetat fram särskilda rutiner som används vid transporter av farligt gods?  


o Skiljer sig dessa åtgärder från tranporter med icke farligt gods? 


o Behandlas allt farligt gods lika eller skiljer ni på de olika klasserna? 


• Hade ni vidtagit några säkerhetsåtgärder innan den nya lagen började gälla?  


(1 juli/ 2006 ) 


• Fanns det svårigheter med införandet och arbetet med skyddsplaner? 


o Vilka svårigheter fanns? 


o Tips och trix vid implementering? 


• Är skyddsplanerna konfidentiella eller känner alla anställda till innehållet? 


• Ser ni någon nytta med kravet på skyddsplaner? 


o Har det skapats några mervärden eller andra positiva effekter i verksamheten? 


• Innebar den nya lagen mycket ändringar eller följdes det mesta sedan tidigare? 
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Lagen 1.10.3 


• Lagen kräver tilldelning av ansvar inom transportskyddsområdet till personer med rätt 
kompetens och kvalifikationer. 


o Krävdes det att ni utbildade personer eller fanns redan kompetensen? 


• Skyddsplaner skall innehålla tydligt bestämda åtgärder för att minska risken för att 
transportskyddet kränks. 


o Vilka personer tog fram dessa åtgärder (Säkerhetsrådgivare utifrån eller 
internt) 


• Hur hålls metoderna uppdaterad gällande rapportering av nedsatt transportskydd? 


• Hur värderas och testas skyddsplanen? 


• Vilka rutiner finns för att hålla informationen i skyddsplanen begränsad till de 
personer som behöver veta dess innehåll samt hur informeras dessa om 
uppdateringar/ändringar? 


• Vilka anordningar, utrustningar eller system används för skydda fordonet och lasten 
från stölder? 


o Använder ni er av något system som gör att ni kan följa era transporter, t. ex 
GPS? 


• Transportörer, avsändare och mottagare skall samarbeta med varandra och 


med behörig myndighet, för att utbyta information om eventuella hot, vidta 


ändamålsenliga skyddsåtgärder och reagera på händelser som sätter 


transportskyddet i fara. 


o Vad finns det för rutiner? 


Geografiska aspekter 


• Någon geografisk koncentration av transporterna med farligt gods? 


• Hur ser rutterna ut för transporter av farligt gods, körs andra vägar/omvägar om 
transporten är med farligt gods 


• Har tillslag skett, var har dessa skett och har speciella åtgärder vidtagits vid dessa 
områden? 


• Används skyddade parkeringar? 


o Försöker ni minska på uppställningstiden? 
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• Har ni olika rutiner beroende på vilka sträckor en transport körs? (klasser) 


o Vad ligger till grund för ev. klassning av färdsträckor? 


o Vad skulle ni tycka om en central klassning av olika regioner i Sverige? 


• Finns det någon geografisk koncentration av angrepp mot transporter?  


o Oftare i större tätort? 


Klasser 


• Vilken typ/klasser av farligt gods transporteras? 


• Extra åtgärder vid speciella klasser, inte enbart gällande stölder? 


• Hur stor del av mängden farligt gods är klassat som hög riskpotential? (% av 
vikt/volym samt antal… tonkm?) 


• Hur stor andel av det som transporteras är farligt gods? (antal leveranser/mängd) 


Övrigt 


• Var läggs det ner mest arbete på säkerheten i kedjan? 


o Under själva transporten? 


o Överlämningarna? 


o Parkering/Uppställning 


• Tidigare erfarenheter av angrepp/tillgrepp? (Vet om någon annan som drabbats?) 


• Har risker och hot identifierats? (Internt) Möjlighet att visa? 


• Körs bilar utan företagsnamn och logotyp? 


• Körs bilar som ger sken av att transportera något annat? 


• Planeras rutterna så att längre stopp/övernattningar undviks? (arbetsmiljökrav på vila 
och dylikt) 


• Finns rutiner för samarbete med polis/underrättelsetjänst utarbetade för att användas 
om det skulle hända något? 


• Har föraren utbildning för att klara av hotfulla situationer? 


o Är det bestämt i förväg hur en förare skall bete sig vid t. ex rån? 


o Vilka ev. utbildningar för förare utöver de enligt lag obligatoriska?
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