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Förord 
Den här rapporten belyser Göteborgs Stads trafiksäkerhetsarbete som 

spårinnehavare för spårväg i Göteborg Stad och Mölndals Stad samt 

industrispår i Göteborgs Stad under verksamhetsåret 2019. Rapporten visar hur 

staden arbetar med att upprätthålla de lagar och förordningar som styr spårväg 

och järnväg. 

Syftet är att kommunicera de risker som finns inom spårvägstrafikens område 

och de åtgärder som genomförs för att kontinuerligt upprätthålla och öka 

säkerheten. Redovisningen omfattar genomgång och analys av 

trafiksäkerhetsmål, statistik, trender samt resultat av interna och externa 

revisioner. Syftet är detsamma för industrispår, dock är detta ett mindre innehav 

av spår med få rörelser jämfört med spårvägstrafiken i Göteborg och Mölndal. 

Idag finns följande tillstånd för spår inom kommunalverksamhet: 

• Spårinnehav Göteborg Stad och Mölndals Stad, tillståndsinnehavare 

trafikkontoret Göteborgs Stad  

• Spårinnehav huvudspår kallat industrispår, tillståndsinnehavare 

trafikkontoret Göteborgs stad  

• Trafikutövning, tillståndsinnehavare Göteborgs Spårvägar AB på 

uppdrag av Västtrafik AB 

• Särskild trafikledningsverksamhet Spårväg, tillståndsinnehavare 

Göteborgs Spårvägar AB på uppdrag av trafikkontoret Göteborgs Stad 

Transportstyrelsen lägger stort ansvar på spårinnehavaren, då anläggningen 

alltid styr trafikutövning och ansvarar för att regelverk finns kopplat både till att 

köra och arbeta i anläggningen. 

Baserat på trenden i ett femårsperspektiv, utfallet av olyckor under 2019 och 

utfallet av uppsatta trafiksäkerhetsmål, genomför vi samverkan med intressenter 

för att genomlysa åtgärder som mynnar ut i ett åtgärdsprogram. 

Den här rapporten baseras på Göteborgs Spårvägar AB:s årliga 

trafiksäkerhetsrapport men är omarbetad och anpassad för trafikkontorets 

bananläggningar, mål och verksamhet. 

 

”Alla ska vara säkerhetsmedvetna och bidra till en verksamhetsutveckling av 

spårvägssystemet så att säkerheten är minst lika säker som för övriga 

transportsystem.” 
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1 Trafiksäkerhet Spårväg och 
industrispår 

 Systematiskt trafiksäkerhetsarbete 
Trafiknämnden i Göteborg har antagit en trafiksäkerhetsvision samt en 

långsiktig målsättning som inkluderar spårvägstrafiken.  

Spårvägsbana 

”Nollvisionen innebär att det långsiktiga målet är att 

ingen ska dödas eller skadas svårt. Antalet skadade 

och dödade ska fortsätta att minska.” 

”Målet är en halvering av antalet skadade och dödade 

på en femårsperiod. Därefter ytterligare en halvering 

de kommande fem åren.” 

Trafikkontoret har utifrån trafiknämndens vision och långsiktiga målsättning 

definierat målsättningar för trafikkontorets olika verksamheter inklusive 

trafiken på de fasta bananläggningarna och som finns beskrivna i trafikkontorets 

verksamhetssystem. 

Industrispår 

”Trafikkontoret skall erbjuda näringslivet möjlighet till 

erforderliga godstransporter på järnväg under 

trafiksäkra förhållanden. Anläggningen skall hållas i 

sådant skick att inga tillbud eller olyckor skall inträffa.” 

För att nå detta mål skall säkerhetsbesiktning göras varje år. 

Funktionsentreprenören för industrispåren skall dessutom sköta allmän tillsyn 

över spåren mellan besiktningarna.  

Trafikkontoret är spårinnehavare till spårvägsanläggningen i Göteborg och 

Mölndal stad och spårinnehavare för industrispår i Göteborgs Stad. Genom 

lagar och förordningar har vi krav och ansvar för att proaktivt bedriva ett eget 

trafiksäkerhetsarbete och därigenom försöka förhindra att olyckor inträffar både 

på industrispår och spårväg. När olyckor uppstår genomförs olycksutredningar 

för att identifiera de områden som behöver utvecklas och förhindra att liknande 

olyckor sker igen. En betydande del av vårt trafiksäkerhetsarbete bygger på 
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rapportering av avvikelser i trafiken. Trafiksäkerhetsarbetet är därigenom både 

ett proaktivt och reaktivt verktyg för att utveckla säkerheten över tid.  

Säkerhetsstyrningen är det interna regelverk som krävs för att bedriva 

spårverksamhet. Den avspeglar lagar och förordningar, samt anpassas till den 

egna verksamheten, så att den lever upp till de lagar och förordningar som finns. 

Vi kallar vår säkerhetsstyrning för säkerhetsordning på spårväg och förkortar 

den SÄO för industrispår heter det säkerhetsstyrning. Det är ett krav att följa 

säkerhetsstyrningen i hela verksamheten.  

Trafikkontoret bedriver arbetet kring trafiksäkerhet för att minimera och 

begränsa negativa händelser kopplat till vår verksamhet. Arbetsuppgifterna 

ligger på Planeringsledare Spårsäkerhet som är riskanalyserad och godkänd av 

transportstyrelsen för att hantera säkerhetsfrågor kopplat till spår 

verksamhetsövergripande.  

För att uppfylla lagkrav på konstruktionssäkerhet finns Planeringsledare 

Spårkonstruktion som hanterar material och byggnation för fasta 

bananläggningar. 

SFS 1990:1157 11 § För verksamheten ska den 

organisation finnas som krävs för att för att 

verksamheten ska kunna bedrivas på ett säkert sätt. 

Trafikkontoret arbetar med både interna och externa projekt samt aktörer som 

Göteborgs Spårvägar, Trafikverket, Västtrafik och Räddningstjänsten för att 

ständigt ligga i framkant gällande trafiksäkerhet för spår. Trafikkontoret ingår 

även i nationellt branschråd kring tunnelbana och spårväg som hålls av 

transportstyrelsen två gånger årligen, järnväg har inget branschråd idag. 

Göteborgs Spårvägar och trafikkontoret i Göteborgs Stad samarbetar för att öka 

trafiksäkerheten. Trafikkontoret har en gemensam utredarberedskap med 

Göteborgs Spårvägar där Göteborgs Spårvägar hanterar utredningar och 

beredskap kopplat till spårväg och industrispår. Spårinnehavarens 

trafikledningen är tilldelat Göteborgs Spårvägar och kallas särskild 

trafikledning.  

Trafikkontor genomlyser tillsammans med Göteborgs Spårvägar fortlöpande de 

platser där det sker många tillbud och olyckor. Det görs för att implementera 

förebyggande åtgärder och öka trafiksäkerheten. Efter varje olycka genomförs 

en utredning som genererar förslag till förebyggande åtgärder. Det kan handla 

om utbildningsinsatser för personalen, förändrat internt regelverk för hur vi 

hanterar olika situationer eller annan utveckling, såsom signalsystem, förbättrad 

skyltning och siktförbättringar genom vegetationsröjning.  

 Pågående och planerade insatser för att förbättra 

trafiksäkerhet spårväg och industrispår 

Staden står inför stora förändringar genom flertalet olika infrastrukturs projekt 

vilket skapar utmaningar för trafiksäkerheten i spårvägsanläggningen. Detta 
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kombinerat med att ändrade tidtabeller och linjeförändringar och det planerade 

underhåll som finns är det extra viktigt med proaktivt säkerhetsarbete.   

Alla förändringar måste granskas och värderas ur trafiksäkerhetssynpunkt i 

enlighet med Lagen om säkerhet vid tunnelbana och spårväg 1990:1157 

(spårväg) eller Järnvägslagen 2004:519 (industrispår). 

SFS 1990:1157 10§ Spåranläggningar, spårtrafik och 

särskild trafikledningsverksamhet skall med hänsyn till 

verksamhetens art och övriga förhållanden drivas så 

att skador till följd av verksamheten förebyggs. Därvid 

ska de åtgärder och försiktighetsmått vidtas som 

behövs för att upprätthålla en betryggande 

verksamhet.   

Uppdateringar av föreskrifter kopplat till spårväg och järnväg harbetas in i 

trafikkontorets säkerhetsstyrning, en översyn sker regelbundet.  Processerna i 

säkerhetsstyrningen håller på att införas och tydliggöras gentemot projekt och 

verksamheten i övrigt. 

Under 2019 uppdaterade trafikkontoret sina uppgifter i transportstyrelsen 

register för tillstånden, en brist hos trafikkontoret gällande uppdatering 

upptäcktes. Rutin finns nu för att hantera detta fortlöpande enligt JvSFS 2007:6 

samt TSFS 2013:44. 

Trafikkontoret arbetar ständigt med förbättring kopplat till trafiksäkerhet spår 

därav har under 2019 forskare i beteendevetenskap med inriktning Människa – 

Teknik – Organisation upphandlats för att arbeta med ett brukarperspektiv i och 

i närhet av spår. Studier görs utifrån ett forskarperspektiv för ett mer 

djupgående arbete kopplat till platser och händelser, samt de kognitiva 

förutsättningarna hos människor för att förbättra barriärer och tyngdpunkt ej 

endast läggs på tekniska lösningar.  

Under 2019 har alla spårvagnar fått en liten dator som är en infrastrukturs del. 

Detta är ett nytt sätt att påverka växlar och kollektivtrafiksignaler, systemet 

kallas SoftPrio och är utvecklat av Göteborgs Stad. Systemet kommer att kunna 

utvecklas till att automatiserat lägga växlarna i spårvägsbanan. 

Siktanalysarbete har påbörjats utmed valda stråk i spårvägen, för att kunna 

förbättra infrastrukturen utifrån spårvagnsförarens sikt, samt höja kvaliteten på 

kollektivtrafiken. 

Under 2019 har trafikkontoret tagit fram och bjudit in till en intern utbildning 

för spårväg. Detta är åtgärd för att öka förståelse internt i staden för de 

regelverk, systemet och krav som ställs på staden kopplat till 

spårvägsanläggningen och att vara spårinnehavare.  

Under 2019 genomfördes fyra strategiska säkerhetsmöten med Göteborgs 

Spårvägars trafiksäkerhetsenhet för det gemensamma arbete som bedrivs 

kopplat till spårvägen. Det genomfördes ett möte för industrispåren med 

trafikutövarna på industrispåret. 
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Industrispår sker mindre aktiviteter kring då endast rörelser sker nattetid i 

industriområden och inga olyckor eller tillbud rapporterats. 

 Riskanalyser  

 

Visionsbild Centralenområdet Göteborg 

Arbete som kan påverka säkerheten vid trafikkontorets fasta bananläggningar 

ska analyseras utifrån de risker det medför, detta gäller både internt och för 

externa exploatörer/entreprenörer. Riskanalysen har som syfte att systematiskt 

använda all tillgänglig information för att identifiera riskkällor och uppskatta 

risken dvs. frekvensen av olyckor och tillbud som vållar skada (orsakad av en 

riskkälla) och graden av allvar hos denna skada. Riskanalyserna är ett krav från 

transportstyrelsen och om de inte görs eller sker i rätt skede kan det skapa 

konsekvenser för trafikkontoret så som ökade kostnader eller tillfälliga stopp i 

projekt, det kan även leda till indraget spårinnehavstillstånd. 

Planeringsledaren för Spårsäkerhet ansvarar för att genomföra Riskanalysen 

kopplat till spår samt att resultaten blir dokumenterade, följs upp och att 

riskerna hanteras av ansvarig projektledare eller motsvarande. 

Riskanalysgruppen består av olika intressenter kopplat till projektets påverkan. 

Under 2019 genomfördes 20 riskanalyser samt 12 riskbedömningar och en 

konsekvensanalys kopplat till spårvägsanläggningen.  

Inga riskanalyser behövdes göras för industrispår under 2019. 

1.1.2.1 Ärenden hos transportstyrelsen 

Projekt som påverkar anläggningen direkt, som till exempel Hisingsbron, 

Lindholmsallén eller ombyggnation av Korsvägen behöver vi söka ett förnyat 

eller utökat spårinnehavstillstånd för. Detta söks hos transportstyrelsen och 

riskanalys måste då gjorts och anläggningen måste bevisas vara lika säker eller 

säkrare efter byggnation. Även större omorganisationer eller förändringar i 

arbetssätt och metoder kan kräva att nytt spårinnehavstillstånd söks därav måste 

även detta alltid riskanalyseras utifrån spårsäkerhet. 

På grund av den stora påverkan som sker i staden har nu trafikkontoret 10 

aktiva ärenden hos transportstyrelsen för att antingen söka utökat 
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spårinnehavstillstånd eller säkerställa det spårinnehavstillstånd som finns för 

fasta bananläggningar. Det är ett aktivt ärende kopplat till industrispår av ovan 

10. 

 Utredningar 

Utredningar av olyckor och tillbud är en viktig del i Trafikkontorets och 

Göteborgs Spårvägars AB internkontrollsystem. En olycka eller allvarligt 

tillbud kan relateras till olika omständigheter som tex. Trafiken, 

spåranläggningen eller fordon.  

Det är av stor vikt att alla olyckor och allvarliga tillbud till olyckor undersöks så 

eventuella fel eller brister kan åtgärdas och säkerheten förbättras. För att uppnå 

en samlad och hög utredningskompetens har Trafikkontoret och Göteborgs 

Spårvägar AB avtalat om att utföra gemensamma utredningar och ha en 

gemensam utredningsberedskap. 

Under 2019 genomfördes 25 utredningar kopplat till spårvägstrafiken på 

trafikspår och 0 antal utredningar kopplat till industrispåren. 

2 Revision 

 Inledning revision 
Enligt transportstyrelsens föreskrift tsfs 2013:44 om säkerhetsstyrning och 

säkerhetsbestämmelser inom tunnelbana och spårväg ska revision genomföras 

både internt samt hos de externa entreprenörer som har avtal kopplat till spårväg 

och järnväg. 

Trafikkontoret följer transportstyrelsens rekommendationer, som består av tre 

delar: 

• Rapporterande kultur 

• Lärande kultur 

• Rättvis kultur 

 Tillsyn från transportstyrelsen 

Transportstyrelsen utför säkerhetstillsyn genom revision enligt lag 1990:1157 

säkerhet vid tunnelbana och spårväg. Tillsynens huvudinriktning är att 

kontrollera att verksamheterna har en fungerande säkerhetsstyrning, det vill 

säga att de själva upptäcker och korrigerar sina fel och brister. 

Transportstyrelsen tillämpar riskbedömningar när de väljer ut vilka 

verksamheter som ska granskas.  
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Verksamheter där en olycka kan få stor konsekvens 

och sannolikheten för att den inträffar inte är 

försumbar. 

Verksamheter där det är hög sannolikhet för att en 

olycka kan inträffa där konsekvenserna inte är 

acceptabla. 

Under 2019 har två revisoner genomförts av transportstyrelsen på trafikkontoret 

kopplat till spårväg. Transportstyrelsen gjorde tillsyn på trafikkontoret genom 

brevrevision för underhåll och säkerhetsbesiktning kopplat till de fasta 

bananläggningarna samt en besöksrevision kopplat till tsfs 2017:64 

transportstyrelens föreskrifter och allmänna råd om yrkeskunnande vid 

tunnelbana och spårväg. Tillsynerna hanterades av Planeringsledare 

Spårsäkerhet. 

Trafikkontoret fick inget föreläggande gällande brevrevisionen. Trafikkontoret 

fick föreläggande kopplat till säkerhetsstyrningen gällande yrkeskunnande. 

Föreläggandet är hanterat enligt gällande rutin och transportstyrelsen har stängt 

ärendet. 

Ingen tillsyn under 2019 genomfördes av transportstyrelsen kopplat till 

Industrispåren. 

 Internrevision 2019  

Internrevision är en egenkontroll av verksamheten för att eftersöka hur en 

organisation eller avdelning följer de beskrivna arbetssätten och processer. Det 

är en del i säkerhetskulturen. Under 2019 skedde ingen internrevision vilket är 

en brist och en revisionsplan för 2020 är upprättad för att bristen inte skall 

upprepas. 

 Systemrevision 2019 

Systemrevision är en extern kontroll av de entreprenörer som arbetar kopplat till 

spårvägsbanan eller industrispåren för att eftersöka hur de följer de beskrivna 

arbetssätten och processerna trafikkontoret har i säkerhetsordningen vilket är ett 

krav för att få arbeta med spår. Trafikkontoret ansvarar även för att ens 

entreprenörer arbetar med sin säkerhetskultur och följer 

säkerhetsbestämmelserna. Under 2019 skedde ingen systemrevision vilket är en 

brist och en revisionsplan för 2020 är upprättad för att bristen inte skall 

upprepas. 

 Ledningens genomgång 

Vid ledningens genomgång skall Planeringsledarna för Spårsäkerhet samt 

Spårkonstruktion rapportera resultaten från genomförda systemrevisioner, 

avvikelser, kontroller, besiktningar samt måluppfyllnad. Vid ledningens 

genomgång skall reviderade mål fastställas samt beslut fattas för budget och 
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resurser för det fortsatta säkerhetsarbetet med trafikkontorets fasta 

bananläggningar. 

Ledningens genomgång genomfördes under hösten med tillförordnad 

Trafikdirektör, biträdande Trafikdirektör, Avdelningschef stadens anläggningar, 

Planeringsledare Spårsäkerhet och Planeringsledare Spårkonstruktion enligt 

gällande säkerhetsstyrning. 

3 Trafiksäkerhetsmål 
Trafikkontoret har tillsammans med Göteborgs Spårvägar identifierat ett antal 

mål kopplat till spårvägstrafiken som är viktiga arbeta med. Målen ska leda till 

färre olyckor och en starkare samsyn om hur vi arbetar förebyggande med 

trafiksäkerhet i alla delar, för att ge ännu bättre förutsättningar för trafiksäkra 

fordon, förare och infrastruktur. 

Under fyra tillfällen årligen har trafikkontorets Planeringsledare Spårsäkerhet 

och Göteborgs Spårvägars trafiksäkerhetsenhet strategiska heldagsmöten där 

mål och åtgärder diskuteras för måluppfyllnad. Målet är att etablera en ännu 

starkare trafiksäkerhetskultur kopplat till alla delar i anläggningen och 

trafikutövningen. 

Spårvägstrafiken i Göteborg och Mölndal är intensiv och vi har ett av de större 

och äldre systemen i Europa, trots detta har vi väldigt få olyckor, dock innebär 

inte det att det proaktiva arbetet skall avta utan bibehållas och förbättras 

kontinuerligt. 

 Måluppfyllnad trafiksäkerhet 2019 
När vi tittar på måluppfyllnaden skall vi också vara medvetna att trafik-

omfattningen ökat under tiden av dessa fem åren.  

*suicid och hanteras enligt annorlunda rutin av myndigheterna och räknas inte som omkommen på grund av verksamheten. 

Mål Utfall 2016 Utfall 2017 Utfall 2018 Utfall 2019 

Tågkilometer (miljoner) totalt i 
anläggningen 

14,4 14,4 14,7 14,7 

Minska antalet vägtrafikolyckor med 
10% jämfört med föregående år 

252 243 256 252 

Nollvision för antalet allvarligt 
skadade i samband med vår 
verksamhet 

9  11 9 8 

Nollvision för antalet omkomna i 
samband med vår verksamhet 

1 1* 0 0 

Minska antalet fall i vagn med 15% 
jämfört med föregående år 

51 67 33 39 
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 Genomförda och påbörjade åtgärder kopplat till 

måluppfyllnad under 2019  

Mål minska antalet fall i vagn då olyckor sker i vagnen men oftast på grund av 

yttre omständigheter som tvingar föraren bromsa häftigt: 

- Utbildning i mjukare körsätt internt Göteborgs Spårvägar. 

- Sett över infrastrukturen ifall åtgärder krävs. 

- Forskarrapport framtagen kopplat till cyklister och 

spårvägsanläggningen. 

- Information mot allmänheten. 

Mål minska antalet vägtrafikolyckor med 10% jämfört med föregående år: 

- Översyn av olycksdrabbade platser tillsammans med Göteborgs 

Spårvägar som ansvar för trafikutövningen. 

- Riskanalyser fortlöpande kopplat till framkomlighet under byggtid men 

också projekt som påverkar trafikflödet eller skapar avstängningar och 

påverkar framkomlighet. 

- Informationsinsatser mot förarkåren får spårvagn men också buss. 

- Forskarrapport kopplat till infrastrukturen och påverkan mot förarens 

arbetsmiljö. 

 Analys  

Vi nådde vår nollvision för omkomna till följd av vår verksamhet under 2019, 

vilket vi anser är det viktigaste målet. Men när det gäller de övriga målen, 

nådde vi inte ända fram. Målen är högt satta eftersom vi i vår verksamhet måste 

eftersträva höga krav.  

Även om totalt antal vägtrafikolyckor minskat något har vi inte nått målen på 

området. Framkomligheten är hårt ansatt vilket i sin tur riskerar att vi har 

spårvagnsförare som upplever stress i sitt arbete. Detta kan vara en bidragande 

orsak till att vi inte uppnått målen. Infrastrukturarbeten i Göteborg är en annan 

kraftigt bidragande orsak. För övriga områden där målen inte uppfylldes 

varierar orsakerna. 

Ökad trafik i innerstan och i spårområden har lett till att antalet olyckor har 

ökat. Största ökningen avser olyckor som sker mellan spårvagn och personbil. 

Trots detta minskar det totala antalet olyckor något.  

Följande platser är extra utsatta: Åkareplatsen, Nordstan och närliggande 

områden samt Järntorget.  

Åtta personer blev allvarligt skadade till följd av spårvagnsolyckor:  

• fotgängarolyckor: två personer allvarligt skadade 

• vägtrafikolyckor, cykel, elscooter: två personer allvarligt skadade 

• fall i vagn: två personer allvarligt skadade 

• fall i samband med av- och påstigning: två personer allvarligt skadade 
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Trafikkontoret arbetar aktivt tillsammans med Göteborgs Spårvägar för att se 

över de mest utsatta platserna med förhoppningen att kunna arbeta bort 

problematik genom byggnation eller att förstärka skyltningen på de platser där 

trafikslagen korsar varandras färdvägar. Det vi dock ser är att anläggningen inte 

är det största problemet kopplat till olyckorna utan att det finns andra 

dominerande aspekter så som vänstersvängande fordon framför spårvagn, 

regelefterlevnad, riskbeteende och chansningar i trafiken men självklart också 

framkomlighet kopplat till byggnation. 

 Väsentliga händelser i anläggningen 

Ett urval av de händelser som skett under 2019 kopplat till anläggningarna 

redovisas här. Dock sker det betydligt fler händelser men just dessa är valda för 

de känns viktiga att lyfta. Spårvägsanläggningen i Göteborg håller en hög 

standard det skall inte glömmas, när vi sätter händelser i proportion till antal 

körda km och anläggningens storlek pratar vi låga procent för händelser. 

 För industrispår finns inga väsentliga händelser under 2019. 

3.1.3.1 Brand kopplat till anläggning  

I augusti 2019 inträffade en större kabelbrand i Hammarkulletunneln. Branden 

startade i en kabel som matar ström till den likriktarstation som ligger i 

anslutning till hållplats Hammarkullen. Likriktarstationen försörjer 

spårvagnstrafiken med ström genom tunnelpassagen. Vi har inga tidigare 

bränder kopplat till anläggningen under de senaste fem åren. Åtgärder som 

vidtagits är brandfläktar har installerats, flytta av likriktarstationen är planerad 

och översyn av brandskydd är gjort. 

3.1.3.2 Ny spårvagn M33 

Under 2019 levererades den första Bombardie Kiepe M33 spårvagnen. Vid köp 

av ny spårvagn måste spårinnehaven vara med och kravställning utifrån 

anläggningen. Under hösten gjordes en riskanalys tillsammans med Göteborgs 

Spårvägar AB för testkörning i anläggningen. Testkörningarna har genererat ett 

tillstånd från spårinnehavaren för att få bedriva trafik med den nya vagnen i 

Stadens spårvägsanläggning. Om inte spårinnehavaren ger sitt godkännande så 

kan heller inte transportstyrelsen typ godkänna vagnen för trafik. 

3.1.3.3 Nya avtalsförhållanden 

Under 2019 arbetades det fram nya avtalsförhållanden mellan staden, regionen, 

Göteborgs Spårvägar och Västtrafik, det innebar att flertalet nya relationer 

skulle hanteras och omhändertas enligt lag, förordning och föreskrifter för att 

kunna upprätthålla den trafiksäkerhet som krävs kopplat till tillstånd för 

spårverksamhet. Lagen säger också att det inte går att avtala bort ansvaret alltså 

har Göteborgs Stad trafikkontor och Göteborgs Spårvägar ansvar för det 

trafiksäkerhetsarbete som krävs för att upprätthålla de tillstånd som är kopplade 

till spårvägsbanan medan Västtrafik inte har något ansvar för detta då de inte är 

tillståndsinnehavare hos transportstyrelsen för spårväg. 
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3.1.3.4 Drottningtorget  

Under april månad 2019 inträffade en händelse på Drottningtorget i Göteborg 

där ett antal avvikelser på spårvägsanläggningens spårdelar uppdagades som 

innebar trafikstopp för spårvagnstrafiken. I början på april rapporterades akuta 

avvikelser på spårvägsanläggningen. Avvikelser avsåg rälsbrott och spår som 

var under toleranser i banstandard. Spåret fick tas ur bruk och stängas av och 

akuta åtgärder sattes in omgående. Situationen är hanterad, rutiner har 

säkerställts och uppföljning sker i form av avstämningar och kvalitetshöjning 

kopplat till besiktning av fasta bananläggningar. 

4 Statistik 

 Händelseregister  

Händelser kopplat till spåranläggningen både för industrispår och spårväg 

kommer in via särskild trafikledning hos Göteborgs Spårvägar och registreras i 

ett händelseregister. Det är via inrapporteringen till händelseregistret vi kan 

följa upp, analysera och bedriva ett proaktivt trafiksäkerhetsarbete. Allvarliga 

tillbud och olyckor ska rapporteras till transportstyrelsen, denna fortlöpande 

rapporteringen sköter Göteborgs Spårvägars utredarverksamhet. Trafikkontorets 

planeringsledare Spårsäkerhet gör sedan den årliga rapporteringen till 

transportstyrelsen för både spårvägen och industrispåret kopplat till 

spårinnehavet enligt tsfs 2011:86 samt tsfs 2011:87.  

 Olyckor och tillbud 
Antalet olyckor har det senaste decenniet uppgått till drygt 700 per år, men har 

de senaste åren minskat till cirka 500 per år. För 2019 är antalet cirka 500. 

Antalet rapporterade tillbud har legat runt 2 800 de senaste åren, men har nu 

minskat till drygt 2 300 per år. I slutet av 2019 påbörjades ett arbete med att 

informera förarna om vikten av att rapportera tillbud, eftersom det utgör ett 

viktigt underlag till det fortsatta säkerhetsarbetet både för trafikkontoret och 

Göteborgs Spårvägar. Det föreligger misstanke om att antalet inrapporterade 

tillbud är lågt i relation till det verkliga utfallet. 

Antalet allvarligt och lindrigt skadade minskade under 2019. Om vi ser till vår 

totala trafikutövning där spårvägen körde cirka 14,7 miljoner tågkilometer 

under 2019, är antalet skadade relativt lågt. Dock är varje skadad en för mycket 

och vi fokuserar hela tiden på att förebygga. 

 Sammanställning antalet skadade och omkomna 

Under de två senaste åren har trafikkontoret inte haft några omkomna i sina 

fasta bananläggningar kopplat till spårväg och järnväg. Vilket innebär att 

nollvisionen uppfyllts. Under 2017 skedde en suicid i anläggningen vilket 
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trafikkontoret tillsammans med Göteborgs Spårvägar arbetar förebyggande 

med.  

Dessutom har andelen allvarligt skadade och lindrigt skadade minskat. När det 

gäller andelen allvarligt skadade, nådde vi under året inte den uppsatta 

nollvisionen men kategorin har dock minskat något under året. 

 

Bild: Göteborgs Spårvägar trafiksäkerhets årsrapport 2019  

 Sammanställning av antalet händelsekategorier 

Nedan redovisas en sammanställning för den senaste femårsperioden baserad på 

alla händelsekategorier. Stapeldiagrammen är uppdelade i tillbud och olyckor 

samt en jämförelse med antal tillbud och olyckor i relation till antalet körda 

tågkilometer, det vill säga hur långt kör spårvagnen innan ett tillbud eller en 

olycka inträffar. Antalet olyckor är för både trafik- och depåspår, depåspår i 

depåer undantag för Spårvägssällskapet Ringliniens depå är inte trafikkontoret 

spårinnehavare för. 

 

Bild: Göteborgs Spårvägar trafiksäkerhets årsrapport 2019  
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Bild: Göteborgs Spårvägar trafiksäkerhets årsrapport 2019  

 Vägtrafikolycka 

Vägtrafikolyckorna står för nära hälften av det totala antalet olyckor. Den 

dominerande enskilda olycksorsaken är vänstersvängande fordon framför 

spårvagn.  

 

Bild: Göteborgs Spårvägar trafiksäkerhets årsrapport 2019  

 Kollision 

Kollision är en mycket allvarlig händelse som arbetas med i stor utsträckning 

eftersom kollision är sammanstötning mellan två spårfordon. Under 2019 

skedde 11 kollisioner inom trafikkontorets anläggning. Fokus för att förebygga 

denna sortens olyckor ligger på arbetet med körbeteende hos förarkåren men 

också att titta på tekniska lösningar som kan vara stöd för föraren. 
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 Påkörning 

Vid påkörning förekommer sällan personskador. Det är svårt att förebygga 

påkörningsolyckor då det ofta handlar om påkörning av material som hamnat i 

spåranläggningen av en eller annan orsak. Vi arbetar ständigt med att detta inte 

skall ske kopplat till arbete i eller farlig närhet av spår samt att vår trafikledning 

får rycka ut ta hand om material som hamnat i anläggningen av ett eller annat 

skäl. 

 

Bild: Göteborgs Spårvägar trafiksäkerhets årsrapport 2019  

 Plankorsningar  

Vi har flertalet plankorsningar och då särskilt i spårvägsanläggningen, det 

säkraste är när vi har möjlighet och bygga i planskildhet. Vi arbetar med 

ständiga förbättringar kring platser med plankorsningar. Antalet olyckor har 

minskat något under femårsperioden och det totala antalet olyckor är lågt under 

hela perioden. Dock är det en risk att antalet olyckor kommer öka i denna 

kategori om fler plankorsningar tillkommer i de fasta bananläggningarna. 
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Bild: Göteborgs Spårvägar trafiksäkerhets årsrapport 2019 

 Urspårningar trafikspår 

Urspårningarna beror oftast på fel i spåranläggningen och vagnfel, var för sig 

eller i kombination, alternativt handhavandefel. Dock har vi inte kunnat koppla 

urspårning de sista åren till just anläggningen utan anläggningen är en av flera 

faktorer för urspårning, handhavandefel har tyvärr varit en stor faktor 

tillsammans med fordon. Fokus i det förebyggande arbetet ligger på att förbättra 

infrastrukturen genom automatiserat växelval och personalens körbeteende.  

 

 Personolycka 
Den här händelsekategorin står för den största andelen av alla skadade och 

omkomna. Här ingår kategorierna fall i vagn, fall vid av- och påstigning samt 

fotgängarolycka. 

 Fall i vagn 

Olyckstypen Fall i vagn minskade under 2018 till följd av flera åtgärder. Vi ser 

att många av de olyckor som faktiskt sker, beror på stoppande händelser i 
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trafiken. Förare måste stanna på grund av ett hastigt uppkommit hinder. Under 

2019 har siffran åter ökat och det härrör vi till de infrastrukturella förändringar 

som pågår i Göteborg och det stora antalet medtrafikanter. 

Av de som faller och skadar sig i en vagn, har noterats att det primärt är äldre 

resenärer. Uppskattningsvis är cirka 60 procent av de personer som skadat sig 

vid fall i vagn, 60 år eller äldre. 

 

Bild: Göteborgs Spårvägar trafiksäkerhets årsrapport 2019 

 Fall vid av- och påstigning 

Fall vid av- och påstigning är svårt att förebygga. Förhoppningsvis minskar 

kategorin av olyckor när nya vagnar med låggolv ersätter äldre vagnar. Det låga 

utfallet under 2016 beror på manuella felaktigheter vid rapportering. Vi ser inte 

att anläggningen är en bidragande faktor här. 

 

Bild: Göteborgs Spårvägar trafiksäkerhets årsrapport 2019 
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 Fotgängarolycka  

Spårvagnsförare rapporterar allt oftare att personer som rör sig i trafiken är 

upptagna med att hantera mobila enheter och/eller bär hörlurar och därmed inte 

har fokus på trafikmiljön. Den allmänna reflexanvändningen är också låg och är 

en bidragande faktor till antalet olyckor.  

 

Bild: Göteborgs Spårvägar trafiksäkerhets årsrapport 2019 
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5 Slutsats 
Spårvagnstrafiken körs dels på särskild bana där endast spårvagnar vistas, dels i 

gatuspår där den delar ytor med andra trafikanter. De ytor som delas av andra 

fordon, cyklister och gångtrafikanter skapar en komplex miljö som ökar 

riskerna för dem som trafikerar och vistas där. På grund av de stora 

infrastrukturella förändringarna som pågår i staden, krävs större fokus av 

samtliga trafikanter på hur de själva ska hitta och ta sig fram. Det resulterar i att 

fokus på övriga trafikslag och medtrafikanter minskar. Därmed ställs det extra 

höga krav på spårvagnsförarna att vara uppmärksamma och proaktiva. 

Vi kan utläsa av statistik, utredningar och tillbud att vi upprätthåller en god 

trafiksäkerhet men att det fortfarande finns saker att arbeta med. När vi ser på 

relationerna mellan antal körda mil och olyckorna som sker är procentsatsen 

mycket låg. Under året har vi också sett i de utredningar som gjorts att 

anläggningen sällan är den faktiska faktorn till olycka utan är en av många delar 

som leder till en konsekvens.  

En viktig del är att även förstå att Göteborgs spårvägssystem är Nordens största 

och även ett av de största i Norra Europa. Det är en mycket trafikintensiv 

anläggning och ändå så lyckas vi hålla olycksstatistiken låg. Under året så 

försöker vi även göra en del omvärldsbevakningar där vi ser att vår anläggning 

håller hög standard och lågt antal olyckor. Dock så är det svårt jämföra sig med 

andra spårvägssystem eftersom det inte finns två likadana utan alla har sin egen 

standard och lokala avvikelser samt sina regler kopplat till lagstiftning. 

En olycka är alltid en olycka för mycket och vårt samarbete med Göteborgs 

Spårvägar AB kring trafiksäkerhet kommer att fortsätta då det är väldigt 

gynnsamt för staden. Det är också en viktigt att spårinnehavaren har ett tätt 

samarbete med trafikutövaren. 

Rapporten belyser även de industrispår som staden har tillstånd för, och 

självklart finns det ett proaktivt arbete där också. Dock så är den anläggningen 

betydligt mindre och vi har inga incidenter i det systemet och kan därav inte 

påvisa statistik och analys på samma sätt. 

Detta är en första rapport som kommer bli ett återkommande inslag efter den 31 

mars varje år då rapporteringen skall vara transportstyrelsen tillhanda.  
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6 Anläggningsfakta 

 Spårvägsanläggning 
Spårväg har bedrivits i Göteborgs Stad sedan 1879 och i kommunal regi sedan 

1900. Vi har Nordens största spårvägsanläggning och en av Europas större, vi 

har ett trafikintensivt nät och spårvägen är en viktig samhällsfunktion i 

Göteborg och Mölndal.  

 

 

 

Bild: Spårvägsnätet Göteborgs Stad och Mölndals Stad 

 

 

 

 

 

 

Kategori  Mängd 

Enkelspår Ca 173 km 

Korsningar  770 st  

Växlar  246 st  

Spårvägstunnlar  8 st totalt 5230 m 

Hållplatslägen  319 st  

Antal vagns km/dygn  Ca 40 274 km/trafikdygn 

Delresor 2019  141 miljoner  
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 Industrispår 
Spår endast upplåtet åt transporter och har ej kontaktledning. Spåren är klassade 

som huvudspår enligt Transportstyrelsens föreskrifter och går under 

Järnvägslagen samt EU förordningar kopplat till järnväg, vi har också 

anslutande spår från bland annat trafikverket.  

Vi har spår på följande platser: 

Arendal, bedrivs trafik 

Volvospåret, bedrivs trafik 

Marieholm, bedrivs trafik 

Ringöspåret, bedrivs ej trafik spåret är ej i körbart skick 

Backaspåret, bedrivs ej trafik spåret är ej i körbart skick 

Von utfallsgatan, ej trafik 

 

Kategori Mängd 

Enkelspår 6,512 km körbart spår 

Rörelser/vecka  Ca 77 st  

Växlar 6 st 

Signaler  0 st  

Korsningar  27 st  

 

 

Bild: Järnvägsinnehav Göteborgs Stad markerat i rött 
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7 Terminologi 
 

De begrepp och benämningar som används i rapporten följer Transportstyrelsens fastställda 

normer. De vanligaste begreppen förklaras nedan: 

 
Tillbud Oönskad händelse, som under något andra 

betingelser kunde lett till olycka. Tillbud till olycka 

innefattande kategori 1–3 se nedan 

Olycka Oönskad och icke uppsåtlig händelse, eller följd av 

händelser, som får skadliga konsekvenser. Olycka 

innefattande kategori 4–7 se nedan 

(0) Händelse utan säkerhetsmässig betydelse 

(1) Avvikelse Avsteg från avsedd funktion eller tillämpning 

(2) Tillbud Händelse som under något andra betingelser 

kunde ha lett till en olycka 

(3) Allvarligt tillbud Händelse där ingen säkerhetsnivå kvarstår. Nästa 

steg är olycka. Hit räknas också sammanstötningar 

utan personskador, skador eller materiella skador 

(4) Mindre olycka Enbart materiella skador och kostnader med högst 

100 000 kronor. Ej personskador. 

(5) Olycka Lindriga personskador och/eller Skador på vagnar 

och spåranläggning samt omgivning upp till 1,5 

miljoner kronor 

(6) Allvarlig olycka Allvarliga personskador eller omkomna. Skador på 

vagnar och spår-anläggning samt omgivning för 

mer än 1,5 miljoner kronor 

(7) Omfattande olycka Flera omkomna, stora materiella skador på vagnar 

och omgivning 

Omkomna Person som avlider inom 30 dagar till följd av 

olyckan 

Allvarlig skadade Intagen på sjukvårdsinrättning 24 timmar eller mer 

Lindrigt skadade Intagen på sjukvårdsinrättning 24 timmar eller 

mindre 

Resande Personer som befinner sig på spårvagnen eller 

stiger av/på spårvagnen 

Kollision Sammanstötning mellan spårfordon 

Påkörning Sammanstötning med föremål, här ingår även 

viltolyckor 

Vägtrafikolycka Sammanstötning vid spårvägstrafik i gatumiljö 

mellan spårfordon och vägfordon 
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Plankorsningsolycka Sammanstötning på särskild banvall i plankorsning 

(korsning i plan mellan väg och sådan spårväg som 

är anlagd på särskild banvall) mellan spårvagn och 

fordon 

Urspårning Olycka som medför att minst ett hjul på spårfordon 

lämnar rälen 

Personolycka Person avlider (inklusive självmord) eller skadas 

vid av- och påstigning, fall från spårvagn/i 

spårvagn eller när människor körs på av spårvagn 

Brand Olycka som utgörs av brand eller 

rökutveckling i spårfordon, spåranläggning 

eller annan egendom till följd av spårtrafik 

Särskild bana Spårvagnen trafikerar på egen banvall, korsningar 

med övriga trafikslag samt gångöverfarter 

förekommer som kan vara ljusreglerade 

Gatuspår 

 

Signalsäkerhetsanläggning 

 

TSFS 

Banstandard  

 

 

Spårvagnen trafikerar tillsammans med 

fotgängare, cyklar, bilar och bussar ett spår förlagd 

i gatumiljö 

Signalreglerad anläggning på särskild banvall som 

säkerställer att spårsträcka med skymdsikt är fri 

från andra spårgåendefordon. 

Transportstyrelsens föreskrift 

Tekniskt regelverk för anläggningen vid byggnation, 

underhåll och drift som säkerställer att 

anläggningen är konstruktionsmässigt säker 

bedriva spårtrafik på. 
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