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Vad gör Landstingsrevisorerna? 
Landstingsrevisorerna granskar den verksamhet som bedrivs av landstingets 

nämnder och bolagsstyrelser. Revisionsuppdraget är det största inom kommunal 

verksamhet. Landstingsrevisorerna omfattar både de förtroendevalda revisorerna 

och revisionskontoret. 

 

Att vara revisor är ett förtroendeuppdrag vars syfte är att med oberoende, saklig-

het och integritet främja, granska och bedöma verksamheten. Den övergripande 

uppgiften för revisorerna är att granska hur nämnder och styrelser tar sitt revis-

ionsansvar. De förtroendevalda revisorerna är fullmäktiges och ytterst medbor-

garnas instrument för den demokratiska kontrollen. De har därmed en viktig 

funktion i den lokala självstyrelsen. 

 

Ledamöter i nämnder och styrelser har ett revisionsansvar som innebär att de 

inför fullmäktige ansvarar för hur de själva, anställda och uppdragstagare genom-

för verksamheten. I revisionsansvaret ingår att genomföra en ändamålsenlig verk-

samhet utifrån fullmäktiges mål, beslut och riktlinjer samt de föreskrifter som 

gäller för verksamheten, på ett ekonomiskt tillfredsställande sätt och med en till-

räcklig intern kontroll samt att upprätta rättvisande räkenskaper.  

 

I årsrapporter för nämnder och bolag sammanfattar revisionskontoret den gransk-

ning som genomförts under det gångna året. Verksamhetsrevisionen redovisas 

löpande i projektrapporter. Publikationerna finns på Landstingsrevisorernas hem-

sida www.sll.se/rev. De kan också beställas från revisionskontoret. Det går även 

att prenumerera på Landstingsrevisorernas nyhetsbrev Nytt från landstingsrevis-

ionen genom att anmäla intresse via e-postmeddelande till landstingsrevisorer-

na@rev.sll.se 
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 Projektrapport 9/2013 
Skal- och tillträdesskyddet inom kollektivtrafiken 
- en granskning av skyddet för anläggningar och fordon 
 

Revisorerna i revisorsgrupp III beslutade på möte 2013-12-17 överlämna rapporten till trafiknämnden 

(TN) och till styrelsen för AB Storstockholms Lokaltrafik (SL) för yttrande senast 2014-03-14. 

 

Revisorernas samlade bedömning är att granskningen visar att det finns ett uppbyggt skal- och tillträ-

desskydd inom kollektivtrafiken på land genom de investeringar som gjorts i stängsel, tillträdes- och 

passagesystem, kameraövervakning, larmfunktioner och bevakningsinsatser. Granskningen har dock 

visat att det finns ett antal svaga länkar och att funktionalitet och drift i delar av skal- och tillträ-

desskyddet kan förstärkas.  

 

Revisorerna vill till trafiknämnden och SL särskilt framhålla att nämnden och styrelsen bör  

 utforma föreskrifter och riktlinjer för skal- och tillträdesskyddet inom kollektivtrafiken, 

 se över och anpassa ansvarsfördelningen, dels gentemot trafikutövarna, dels internt inom tra-

fikförvaltningen, 

 koordinera de olika skyddsåtgärderna inom skal- och tillträdesskyddet så att olika delar utgör 

ett genomtänkt sammanhängande system, där de olika delarna kan samverka för större effekt,  

 se över den fysiska funktionaliteten i skal- och tillträdesskyddets olika delar och ambitionsni-

vån för de olika skyddsåtgärderna för de olika bansträckningarna, depåerna, etc. Uppföljning-

en av den lokala tillämpningen bör utökas. 

 

I övrigt hänvisar revisorerna till revisionskontorets rapport. 

 

Paragrafen justerades omedelbart. 

 

 

 

Gunilla Jerlinger 

ordförande   Anette Carlstedt 

    sekreterare 
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1 Slutsatser och rekommendationer 

Revisionen har granskat skyddet för kollektivtrafikens anläggningar och for-

don. Syftet med granskningen har varit att bedöma om trafiknämnden (TN) och 

AB Storstockholms lokaltrafik (SL) skyddar anläggningar och fordon från 

skada och intrång på ett effektivt sätt.  

 

Sammantaget visar granskningen att det finns ett uppbyggt skal- och tillträ-

desskydd inom kollektivtrafiken på land genom de investeringar som gjorts i 

stängsel, tillträdes- och passagesystem, kameraövervakning, larmfunktioner 

och bevakningsinsatser. Granskningen har dock visat att det finns ett antal 

svaga länkar och att funktionalitet och drift i delar av skal- och tillträdesskydd-

et kan förstärkas.  

 

I landstinget finns en sedan 2005 gällande säkerhetspolicy. I policyn formule-

ras olika krav gentemot lokala styrelser och nämnder. TN och SL har dock inte 

i enlighet med säkerhetspolicyn tagit fram lokala mål, riktlinjer, etc. för skal- 

och tillträdesskydd. Revisionen bedömer att föreskrifter och riktlinjer bör tas 

fram för skal- och tillträdesskyddet där såväl helheten som delarna i systemet 

för skal- och tillträdesskydd kan beskrivas i termer av mål, definitioner, ambit-

ionsnivåer, ansvarsfördelning och samverkan. 

 

Ansvarsbilden vad gäller skal- och tillträdesskydd är komplex och det finns 

ingen lagstiftning som direkt styr ansvaret på motsvarande sätt som exempelvis 

för brandskydd. Via reglemente, ägardirektiv och samarbetsavtal har såväl SL 

som TN ett ansvar för kollektivtrafikens anläggningar. Detta innefattar även 

ansvar för skal- och tillträdesskydd.  

 

Ansvarsfördelningen gentemot trafikutövaren är reglerad genom avtal, där SL 

står som avtalstecknare. Detta innebär att det finansiella ansvaret är uppdelat 

mellan SL och trafikutövaren, där SL finansiellt ansvarar för de investeringar 

som krävs. I den praktiska tillämpningen finns oklarheter i ansvarsfördelning-

en, särskilt gäller det för tunnelbanan, t.ex. vad gäller kamerainstallationer och 

reinvesteringar. Revisionen bedömer att TN bör sträva efter en mer tydlig an-

svarsfördelning gentemot trafikutövaren i framförallt tunnelbanan. 

 

Den interna ansvarsfördelningen inom trafikförvaltningen (TF) ifråga om skal-

skyddsfrågor involverar många olika enheter. Ansvarsfördelningen bör enligt 

revisionen ses över bl.a. i syfte att få mer av ett helhetsansvar i frågorna om 

skal- och tillträdesskydd och ett samordnat agerande visavi trafikutövaren. 

 

Funktionaliteten i det fysiska och tekniska skalskyddet kan öka. Exempel på 

detta är stängslingen med staket längs T-banans sträckning som på en hel del 

ställen inte är underhållna eller alltför enkla att forcera/klippa upp. Även depå-

erna är instängslade, men här finns problem med funktionaliteten p.g.a. angrän-

sande träd och buskage. För lokalbanorna är stängslingen relativt begränsad 

och beroende av kommunala beslut. Det praktiska ansvaret och hanteringen 

avseende de behörighets-/passagesystem som finns vid grindar, depåer, etc. är 

delat mellan trafikutövaren och trafikförvaltningen. Systemet med låskolvar 

bör tas bort/göras om för att förhindra obehörigt tillträde via universalnycklar 



 

Revisionskontoret 2013-12-10 

 

       

5 

 

som finns tillgängliga på marknaden. Vidare saknas en fungerande larmfunkt-

ion för obehöriga tillträden och en systematiserad/samordnad larmfunktion 

borde finnas för respektive bana inklusive depåer. Inom spårtrafiken finns  

ca 7000 kameror. Kameraövervakningen vad gäller depåer och tunnlar behöver 

dock utvecklas och revisionen bedömer att potentialen och effektiviteten i ka-

meraövervakning kan öka betydligt. 

 

Insatserna inom skal- och tillträdesskyddet har till viss del varit reaktiva där TN 

tagit ställning till åtgärder utifrån enskilda händelser. Systematiska riskanalyser 

utifrån rapportering, baserad på statistik om incidenter, har inte genomförts i 

någon större utsträckning. Likaså är inslaget av riskanalyser och uppföljning av 

tillämpningen av skal- och tillträdesskyddet begränsad. Revisionen ser det som 

väsentligt för TN som beställare att utöka riskanalyserna. 

 

I avtalen och avtalsstyrningen finns olika incitament för dels trafiksättning dels 

klottersanering av fordon. Incitamenten verkar dock åt delvis olika håll och 

borde därför ses över. 

 

En betydligt större effektivitet och bättre skydd skulle kunna uppnås inom skal- 

och tillträdesskyddet genom en bättre koordinering i planeringen och hante-

ringen av olika insatsområden. Revisionen anser att skal- och tillträdesskyddet 

bör hanteras mer som ett samverkande system och en genomtänkt helhet där de 

olika delarna är avstämda mot varandra med ett större fokus på förebyggande 

åtgärder. Uppbyggnaden av skal- och tillträdesskyddet kan då ses som ett 

skydd som kan byggas upp med olika succesiva skyddsbarriärer, t.ex. (1) Sta-

ket, portar och passage-/behörighetssystem, (2) Upptäcktsmedel för obehörigt 

tillträde till området (kameror, larm, och rondering ) och (3) Skydd för respek-

tive anläggningstillgång (fordon, fastighet, spår, etc.). 

 

Rekommendationer 

 TN bör utforma föreskrifter och riktlinjer för skal- och tillträdesskydd-

et inom kollektivtrafiken. 

 TN bör se över och anpassa ansvarsfördelningen, dels gentemot tra-

fikutövarna, dels internt inom TF. 

 TN bör koordinera de olika skyddsåtgärderna inom skal- och tillträ-

desskyddet så att olika delar utgör ett genomtänkt sammanhängande 

system, där de olika delarna kan samverka för större effekt.  

 TN bör se över den fysiska funktionaliteten i skal- och tillträdesskyd-

dets olika delar och ambitionsnivån för de olika skyddsåtgärderna för 

de olika bansträckningarna, depåerna, etc. Uppföljningen av den lokala 

tillämpningen bör utökas. 
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2 Utgångspunkter för granskningen 

2.1 Motiv till granskningen 

Inom kollektivtrafiken finns en mängd anläggningar och lokaler som stationer, 

depåer, verkstäder och el-centraler som måste skyddas från skadegörelse och 

obehörigas tillträde. Även spårområden och fordon måste skyddas. Ett bristfäl-

ligt skydd kan bland annat leda till obehörigt tillträde, sabotage, stöld eller klot-

ter. Detta leder i sin tur till ekonomisk skada. Som referens kan nämnas att AB 

Stor-Stockholms (SL:s) saneringsarbete av klotter mellan 2002 och 2010 kostat 

ca en miljard kronor
1
. Ett bristfälligt skal- och tillträdesskydd kan också leda 

till brister i trafiksäkerheten, exempelvis om fordon eller spår skadas, med per-

sonskador som följd.  

 

Trafiknämnden (TN) bildades den 1 januari 2011. Den 1 januari 2013 överför-

des SL:s personal och relaterade tillgångar till en trafikförvaltning under trafik-

nämnden. Resterande del av SL:s tillgångar och avtal ligger kvar i bolaget. 

Genom ett samarbetsavtal mellan SL och TN har TN övertagit det operativa 

och löpande ansvaret för verksamheten i SL. Revisionen har i tidigare gransk-

ningar konstaterat att TN och SL till stora delar har samma uppdrag och att 

revisionsansvaret därför till största delen inte kan särskiljas. Det innebär att 

granskningens rekommendationer riktar sig till TN, men att SL:s styrelse i en-

lighet med aktiebolagslagen och ägardirektiv har ett kvarvarande ansvar i vissa 

avseenden. Det gäller bl.a. avtalstecknande, trafiksäkerhetspolicyn och kollek-

tivtrafikanläggningarna. I denna rapport används SL/TN där denna delade an-

svarssituation gäller. 

2.2 Revisionsfråga 

Den övergripande revisionsfrågan har varit: 

Är anläggningar och fordon i kollektivtrafiken skyddade på sådant sätt att in-

trång och skada förebyggs? 

 

Den övergripande frågan har brutits ned i följande delfrågor: 

 Är ansvarsfördelningen mellan TN och LS, SL samt trafikutövarna 

tydlig? 

 Hur tillämpar SL/TN gällande policy och riktlinjer för säkerhet?  

 Används riskanalyser och uppföljning av incidenter i arbetet mot 

skada och intrång? 

 Fungerar det fysiska och tekniska skalskyddet (passagesystem etc.) 

effektivt? 

 Stödjer avtalsstyrning och system för rapportering gentemot trafik-

utövaren och väktarbolag utveckling av skyddet? 

2.3 Avgränsning 

De verksamheter som granskas är trafiknämnden och SL. Även landstingssty-

relsen berörs då det är nödvändigt att undersöka ansvarsförhållandena för an-

                                                      
1
 Enligt granskning av DN 2011-03-07. Kostnader för klotter per år enligt sl.se var 2011: ca 89 

mnkr, 2010: ca 114 mnkr, 2009: ca 152 mnkr, 2008: ca 136 mnkr, 2007: ca 129 mnkr 2006: ca 119 
mnkr, 
2005: ca 117 mnkr 
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läggningarna. Waxholmsbolagets lokaler och anläggningar ingår inte i gransk-

ningen. 

 

I nuläget finns ingen etablerad definition av vad som är skal- och tillträ-

desskydd inom kollektivtrafiken. Revisionen uppfattar dock att begreppet har 

följande ungefärliga innebörd: En samling av system och åtgärder i syfte att 

skapa skydd för anläggningar och fordon samt förebygga/förhindra obehörigt 

tillträde till dessa. Ett bristfälligt skal- och tillträdesskydd kan i sig medföra 

konsekvenser för trafiksäkerheten. Fokus i denna granskning ligger emellertid 

på skyddet för egendomar och anläggningar. Trafiksäkerhet, resenärssäkerhet 

samt katastrof- och avbrottsplanering berörs endas perifert. 

 

Skal- och tillträdesskydd för att undvika obehörigt framförande av fordon ingår 

inte i granskningen. I dessa frågor bör man i stället avvakta pågående utred-

ningar från polis, haverikommission och TF med anledning av Saltsjöbadso-

lyckan på Saltsjöbanan i början av 2013 då ett tåg kördes in i ett bostadshus. 

 

För att granskningen ska bli hanterbar i omfattning har den avgränsats till tun-

nelbana och lokalbana. Granskningen har således inte omfattat pendeltåg och 

bussar. Vad gäller lokalbanor har det senast tecknade trafikavtalet granskats, 

vilket är Arrivas avtal som omfattar bl.a. Roslagsbanan.  

 

Brandskydd har tidigare granskats i ett särskilt projekt (2009) och följts upp av 

revisionen (2012). Landstingets beredskaps- och säkerhetsarbete granskas i ett 

särskilt projekt av revisionen under 2013 (projekt 1.2). En samord-

ning/avstämning mellan projekten har skett. 

2.4 Bedömningsgrunder 

 

Landstingets riktlinjer och policy för säkerhet, 2005 
Landstingets policy ställer övergripande krav på säkerhetsarbetet inom lands-

tinget och inom bolag och nämnder. Det gäller bland annat ansvar och organi-

sation, riskhantering, uppföljning och rapportering samt god riskekonomi. I 

riktlinjerna har landstingsstyrelsen specificerat särskilda krav på skyddsåtgär-

der inom vissa områden, bland annat kring säkerhet i landstingsägda fastigheter 

(och externt förhyrda lokaler), skydd mot intrång och skydd mot förlust av lös 

egendom.  

 

Landstingsfullmäktiges budget 2013 
Av budgeten framgår att bolag och förvaltningar ska ha interna styrdokument 

avseende bland annat intern kontroll och säkerhet. Arbetet med att bekämpa 

och motverka skadegörelse ska fortsätta och bli mer effektivt. Det anförs att det 

är oacceptabelt att skadegörelse och klotter ska kosta kollektivtrafiken mång-

miljonbelopp varje år – pengar som i stället borde gå till att utveckla och förnya 

kollektivtrafiken.   

 

Reglemente för trafiknämnden  

Det åligger nämnden att sköta förvaltningen av AB Storstockholms Lokaltrafik 

avtal och tillgångar och därvid företräda AB Storstockholms Lokaltrafik i frå-

gor hänförlig till sådan förvaltning. 
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Ägardirektiv och bolagsordning för Storstockholms Lokaltrafik AB 
Av dessa framgår att SL ska  

- i enlighet med landstingsfullmäktiges beslut den 9 december 2008 (LS 

0712-1398) företräda landstinget i frågor som gäller förvaltarskap och 

ägandefrågor avseende kollektivtrafikanläggningar och fastigheter.  

- aktivt verka för förvaltning och utveckling av kollektivtrafikanläggningar-

na för att tillförsäkra hög trafiksäkerhet, trygghet, tillgänglighet och ser-

vice för alla resenärer. 

- förvalta och bekosta planläggning, projektering, och utförande av samt 

anskaffa mark för driftanläggningar såsom verkstäder, vagnhallar, och för-

råd även som SL:s verksamhet i övrigt erforderliga byggnader och lokaler 

med till dessa anläggningar hörande inredning och utrustning 

 

Lag (1990:1157) om säkerhet vid tunnelbana och spårväg 

Av lagen framgår bland annat att spåranläggningar ska drivas så att skador till 

följd av verksamheten förebyggs. Därvid ska de åtgärder och försiktighetsmått 

vidtas som behövs för att upprätthålla en betryggande säkerhet. För verksam-

heten ska det finnas en säkerhetsordning med sådana säkerhetsbestämmelser 

som behövs utöver denna lag och de föreskrifter som är utfärdade med stöd av 

lagen. 

2.5 Metod 

 

Granskningen har genomförts genom framför allt intervjuer och dokumentstu-

dier, men även genom att rapporteringssystem och internkontrollplaner grans-

kats liksom de eventuella handlingsplaner/åtgärder som beslutats i syfte att 

förbättra skal- och tillträdesskyddet. Viktiga dokument som granskats gäller 

policydokument främst landstingets och trafiknämndens riktlinjer och policy 

för säkerhet samt ingångna avtal med trafikutövarna. 

 

Ett 20-tal intervjuer har genomförts med företrädare för säkerhets-, skalskydds- 

och tillträdesskyddsfrågor vid trafikförvaltningen (TF), landstingsstyrelsens 

förvaltning (LSF), MTR (tunnelbaneoperatör), Arriva (bl.a. operatör för Ro-

slagsbanan) och Transportstyrelsen. Några besök vid depåer har även genom-

förts. 

 

Ansvarsfördelningen mellan trafiknämnden, SL och landstingsstyrelsen har 

granskats. Inledningsvis har den ansvarsfördelning som praktiseras inom TF 

analyserats, bl.a. med utgångspunkt från gällande säkerhetspolicy och riktlinjer 

inom TN. Vidare har en särskild analys med avseende på dels det juridiska 

ansvaret för anläggningar och fordon och säkerhetsförhållandena, dels konse-

kvenserna för den praktiska arbetsfördelningen gjorts. Juridiskt expertis har 

anlitats i denna del av granskningen (MAQS Law Firm). I uppdraget har även 

ingått att kontrollera om reglementen och ägardirektiv inbördes är konsistenta.  

 

En del av granskningen har skett med hjälp av konsult (ÅF Infrastructure AB). 

Konsulten har granskat de förebyggande systemens funktionalitet samt riskana-

lysarbete och rapporteringen avseende kollektivtrafikens skalskydd för anlägg-

ningar och fordon. Konsultgranskningen omfattar relativt detaljerad substans-

granskning bl.a. genom observationer på plats och resultatet redovisas i denna 

rapport.  

 

Revisionskontorets projektledare för granskningen har varit Ralf Jonsson. 
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3 Riktlinjer och föreskrifter för skalskydd 

och tillträdesskydd 

För landstinget som helhet antogs 2005 ”Policy och riktlinjer för säkerhet inom 

Stockholms läns landsting” (LS 0411-2055). Denna säkerhetspolicy innehåller 

de krav som ställs på landstingets nämnder, styrelser, bolag och förvaltningar.  

Bland annat gäller att varje nämnd och styrelse ska utarbeta och anta föreskrif-

ter för säkerhet, med verksamhetsanpassade preciseringar och tillägg. Säker-

hetspolicyn innehåller också specifika krav på säkerhet. I denna granskning är 

främst följande krav för kollektivtrafiken relevanta: 

 Säkerhet i fastigheter 

 Skydd mot intrång  

 Skydd mot förlust av lös egendom 

 Skydd mot störning – kontinuitet 

 

SL erhöll 2008 ett särskilt uppdrag av fullmäktige (LS 0712-1398) om att för-

valta landstingsägda kollektivtrafikanläggningar. I ärendet hanteras främst an-

svarsförhållanden och erforderliga anpassningar av styrdokumenten. Ett särskilt 

problem som konstaterades i ärendet var att det saknades förteckning-

ar/registrering av de anläggningstillgångar som förvaltas. I ärendet föreslås 

därför bl.a. att ett gemensamt register över kollektivtrafik-anläggningarna upp-

rättas.  

 

Då det gäller kollektivtrafiken finns en trafiksäkerhetspolicy antagen gällande 

fr.o.m. 2010-02-23. Sedan 2012-08-28 finns också etablerat ”Trafikförvalt-

ningens system för säkerhetsstyrning” (SÄK-0001). Båda dokumenten har 

fokus på trafiksäkerhetsfrågorna. Skalskydd och tillträdesskydd berörs inte 

explicit. Dock finns i trafiksäkerhetspolicyn formulerat att spåranläggningar, 

stationer, hållplatser och terminaler ska vara trygga och säkra. Det finns även 

en nollvision för trafikskador, antal döda och sabotage. Det finns ingen uttalad 

målsättning vad beträffar klotter och skadegörelse i antal eller i kostnader utan 

trafikförvaltningen följer kostnadsutvecklingen. 

 

I de intervjuer som revisionen företagit inom TF och med trafikutövarna fram-

kommer genomgående att intervjupersonerna efterfrågar tydligare riktlinjer vad 

gäller skal- och tillträdesskyddets inriktning och hantering. Det gäller bl.a. 

målformuleringar, terminologi, ansvarsfördelning och budgetering, men också 

som hjälp för det dagliga arbetet. I nuläget beror arbetets inriktning på respek-

tive affärsförvaltare. 

 

Revisionens bedömningar 

Tonvikten i kollektivtrafikens säkerhetspolicy och säkerhetsstyrning ligger helt 

naturligt i trafiksäkerhetsfrågor. TN bör enligt landstingets gällande säkerhets-

policy utarbeta och anta riktlinjer och föreskrifter även för tillträdes- och skal-

skydd. En större klarhet borde i sådana föreskrifter och riktlinjer ges bl.a. då 

det gäller målformuleringar, terminologi, ansvarsfördelning och budgetering 

avseende skal- och tillträdesskyddet.  
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TN bör även mer tydligt definiera begreppen skal- och tillträdesskydd. Då det 

gäller terminologi behöver bl.a. avgränsningen av yttre
2
 respektive inre skal-

skydd
3
 tydliggöras.  

4 Ansvarsförhållanden och avtalsstyrning 

4.1 Juridiska ansvarsförhållanden 

En särskild juridisk granskning har genomförts med hjälp av MAQS Law Firm. 

I uppdraget har ingått att belysa vissa frågor avseende ansvarsförhållandena för 

kollektivtrafikanläggningarna och deras säkerhet.  

 
Den juridiska granskningen från MAQS visar följande: 

 

 ”Det saknas en systematisk sammanställning över de kollektivtrafikan-
läggningar som SLL och SL disponerar. Nämnda förhållande innebär 
bland annat att det inte på ett enkelt sätt går att få fram information be-
träffande omfattningen av de rättigheter SLL/SL innehar att nyttja en-
skilda kollektivtrafikanläggningar.  

 

 Ägardirektiven innebär bland annat att SLL har vidare upplåtit all den 
rätt till kollektivtrafikanläggningarna som SLL har till SL. SL:s styrelse 
och ledning ansvarar för att SL följer ägardirektiv och därmed också för 
att SL aktivt skall verka för förvaltning och utveckling av kollektivtrafik-
anläggningar för att tillförsäkra hög trafiksäkerhet i enlighet med vad 
som anges i Ägardirektiven.  
 

 I samarbetsavtal mellan SL och TN har ansvaret för drift och förvalt-
ning av SL:s verksamhet, inklusive kollektivtrafikanläggningarna, över-
tagits av TN. Detta bör innebära att TN, i vart fall i förhållande till SL, 
ansvarar för eventuella skyldigheter kopplade till Tillträdesskydd. Sty-
relse och VD i SL har dock ett fortsatt ansvar för den verksamhet som 
bedrivs i bolaget oavsett om SL genom avtal med TN uppdragit åt TN 
att utföra SL:s verksamhet.  

 

 Av lagen om säkerhet vid tunnelbana och spårväg följer att det är spår-
innehavaren, dvs. som utgångspunkt SL i egenskap av ägare till spå-
ren, som ansvarar för att spåranläggningarna drivs så att skador till 
följd av driften av desamma förebyggs. Det är den som driver spårtrafi-
ken som ansvarar för att spårtrafiken drivs på motsvarande sätt. SL:s 
ansvar för spåranläggningarna - i förhållande till det allmänna - går 
som utgångspunkt inte att föra över på annan genom avtal med verkan 
mot tredje man. För det fall rätten att förfoga över anläggningen har 
överlåtits till någon annan, och ägaren därvid saknar möjlighet att på-
verka driften av denna, bör dock istället ansvarig vara den som överlå-
tits rätten att självständigt förfoga över anläggningen. Det är därmed till 
viss del oklart hur SL:s ansvar i denna del påverkas av samarbetsavta-
let med TN. Det kan i denna del vidare noteras att det inte finns något 
som hindrar att SL avtalar med den som sköter trafiken, att trafikutöva-
ren – parterna emellan – skall ansvara för att viss nivå på Tillträ-
desskydd upprätthålls. 

 

 Det finns inte någon särskild lag om Tillträdesskydd där det uttryckligen 
framgår vad Tillträdesskydd för kollektivtrafikanläggningar skall omfatta 

                                                      
2
 Med yttre skalskydd avses i detta sammanhang skyddet mot obehörigt tillträde till området 

3
 Med inre skalskydd avses skyddsinsatser för bl.a. ingående fastigheter, interna spår och upp-

ställda fordon. 
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och huruvida det är ägare eller nyttjanderättshavare som ansvarar för 
Tillträdesskyddet, motsvarande den lagstiftning som finns för brand-
skydd i form av lag (2003:778) om skydd mot olyckor.  

 

 För att uppnå en enhetlig nivå för Tillträdesskyddet är det önskvärt att 

riktlinjer utarbetas för de kollektivtrafikanläggningar som SLL och SL 

disponerar över. I sådana riktlinjer bör även anges vem av parterna 

som skall ansvara för att riktlinjerna följs.” 

 

Revisionens bedömningar 

Revisionskontoret delar i allt väsentligt MAQS bedömningar. Det finns inte en 

lagstiftning som direkt styr ansvaret för skal- och tillträdesskydd på motsva-

rande sätt som är fallet vad gäller exempelvis brandskydd och den i lagen före-

skrivna ansvarsfördelning som är förenad med brandskydd. Via reglemente, 

ägardirektiv och samarbetsavtal har såväl SL som trafiknämnden givits ett an-

svar för kollektivtrafikens anläggningar. Detta innefattar även ansvar för skal- 

och tillträdesskydd.  

 

SL/TN kan avtala med trafikutövare som MTR och Arriva om att visst ansvar 

för skal- och tillträdesskydd överförs på trafikutövaren. Vid en juridisk tvist 

mellan parterna blir det emellertid avgörande hur tydligt avtalet är formulerat. 

Vid oklarheter finns risk att ett kvarvarande ansvar anses finnas hos SL/TN.  

 

Ansvarsbilden är komplex. Med denna utgångspunkt är det än viktigare att SL/ 

TN tar fram föreskrifter och tydliga riktlinjer för skal- och tillträdesskyddet 

inom kollektivtrafiken. Där bör också avhandlas hur SL/TN praktiskt ges möj-

lighet att ta sitt ansvar vad gäller skal- och tillträdesskyddet. 

4.2 Uppföljningen av fullmäktigeuppdrag 

 

I ansvarsfrågorna ligger också frågan om landstingsstyrelsens ansvar för styr-

ning, samordning och uppföljning. I detta sammanhang gäller detta dels full-

mäktiges uppdrag till SL om förvaltningen av landstingsägda kollektivtrafikan-

läggningar, bl.a. frågan om uppbyggnaden av ett register över anläggningarna 

(LS 0712-1398), dels tillämpningen av den av fullmäktige antagna säkerhetspo-

licyn (LS 0411-2055) och dess krav vad gäller skal- och tillträdesskydd. Någon 

rapportering från SL/TN i dessa frågor har inte skett. Inte heller har landstings-

styrelsen (LSF) tagit något specifikt initiativ till att följa upp dessa frågor. En-

ligt TF finns heller inte idag något komplett register över anläggningstillgång-

arna upprättat. 

 

Revisionskontorets bedömningar 

SL:s särskilda uppdrag att förvalta landstingsägda kollektivtrafikanläggningar 

borde enligt revisionskontorets bedömning generera vissa riktlinjer för hur 

uppdraget ska hanteras. Bl.a. borde fullmäktiges uppdrag om att ett gemensamt 

register över kollektivtrafikanläggningarna ska upprättas, genomföras och åter-

rapporteras. Revisionskontoret kan vidare konstatera att landstingsstyrelsen i 

dagsläget saknar egentliga kanaler för att få information om läge och status vad 

gäller kollektivtrafikens skal- och tillträdesskydd.  
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4.3 Avtalsreglerade ansvarsförhållanden; avtalsstyrning 

gentemot trafikutövare 

 

Begreppen skal- och tillträdesskydd används i ganska liten utsträckning i trafi-

kavtalen. I stället sätts fokus i skrivningarna på skadegörelse och klotter, sär-

skilt gäller det T-baneavtalet. Båda avtalsparter ges ett ansvar för att arbeta 

förebyggande vad gäller skadegörelse. Viten utgår om klotter inte saneras inom 

24 timmar. 

 

Uppföljning sker på olika sätt. Underhållsfrågor m.m. diskuteras i månatliga 

avstämningar med trafikutövaren. Uppföljning sker också, i ökande utsträck-

ning utifrån i förväg fastställda planer. Entreprenör (Primär) finns upphandlad 

för att genomföra besiktningar m.m. Direkta uppföljningsinsatser avseende 

status i skal- och tillträdesskyddet verkar dock inte ha förekommit i någon 

större utsträckning. De säkerhetsfrågor som följts upp har i huvudsak gällt tra-

fiksäkerhet. 

 

Ansvarsfördelningen i praktiken och tillämpningen upplevs inte som helt tyd-

lig. Sådana områden där det finns viss oklarhet ifråga om tillämpningen gäller 

främst: 

 Planerat underhåll och investeringar 

 Mindre investeringar i utrustning, t.ex. kameror (och dess underhåll) 

 Systemförvaltningen för kameror 

 Gränssnittinformationen (mellan SL/TN och trafikutövare) och dess 

hantering 

 

Ansvaret för skal- och tillträdesskydd hanteras vidare delvis olika i tunnelbane-

avtalet och Arrivas avtal för Roslagsbanan. 

 

Tunnelbanan 

Tunnelbaneoperatören, MTR, ansvarar för att påtala och felanmäla skada i 

skal- och tillträdesskyddet samt genomföra en provisorisk åtgärd. SL/TN har 

allt övrigt ansvar för drift och underhåll av befintligt skal- och tillträdesskydd 

(vilket delvis genomförs genom avtal med entreprenörer) samt att stå för de 

investeringar som behöver göras. Då det gäller behörighetsadministrationen 

och passager så är ansvaret delat mellan MTR och SL/TN.  

 

Arrivaavtalet (bl.a. Roslagsbanan) 

I förhållande till MTR-avtalet har ytterligare ansvar lagts på trafikutövaren på 

Roslagsbanan, Arriva. Det innebär att Arriva, utöver vad som gäller för MTR, 

även har ansvar för drift och underhåll av befintligt skal- och tillträdesskydd, 

inte endast provisoriska åtgärder. Enligt trafikavtalet gäller att ”trafikutövaren 

har ansvar för att skalskydd för infrastrukturen samt inhägnad av spåranlägg-

ning är intakt. Hål i staket, brusten eller skadad taggtråd m.m. skall åtgärdas 

omgående. Olösta grindar ska låsas eller förseglas med kätting och hänglås. 

Vid större öppningar som inte kan åtgärdas av trafikutövaren skall denna be-

vaka platsen till dess att väktare anländer eller utföra annan åtgärd som säker-

ställer att obehörig inte får tillträde.”  

 

Revisionskontorets bedömningar 

Med de avtal som gäller i nuläget ligger ett huvudsakligt ansvar för infrastruk-

turella satsningar (inklusive investeringar) i skal- och tillträdesskydd på SL/TN. 
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Trafikutövarna kan med denna förutsättning då lätt få rollen som kravställare 

gentemot SL/TN vad gäller att förstärka infrastrukturen. Särskilt gäller detta 

avtalsförhållandena för tunnelbanan där ett större ansvar ligger på SL/TN.  

 

Revisionskontoret bedömer att det finns ett behov av att i trafikavtalen tydlig-

göra åtagandena för skal- och tillträdesskydd. Detta gäller såväl T-banan som 

lokalbanan (Roslagsbanan). Det är angeläget att på sikt få ett mer likformigt 

och tydligt gränssnitt gentemot trafikutövarna. De föreskrifter och riktlinjer för 

skal- och tillträdesskydd som bör tas fram, bör också vara en tydlig utgångs-

punkt för avtalen.  

 

En risk med nuvarande ansvarsförhållanden kan vara att trafikutövaren satsar 

för lite på åtgärder gällande skal- och tillträdesskyddets drift och underhåll. 

Därför borde inom ramen för avtalsuppföljningar, ett betydligt större inslag av 

uppföljning ske vad gäller trafikutövarens insatser för drift och underhåll av 

skal- och tillträdesskyddet. Detta gäller såväl det yttre som det inre delarna i 

skal- och tillträdesskyddet. Även frågor om uppföljningen av underentreprenö-

rer och utvecklingen av samarbetet med polis och myndigheter bör ingå i upp-

följningsarbetet.  

 

Incitamenten för att förebygga klotter/skadegörelse (bl.a. via skal- och tillträ-

desskydd) borde enligt revisionens mening ses över. Detta eftersom trafikutö-

varen i MTR-avtalet erhåller en särskild och betydande ersättning för sanering 

av varje nedklottrad vagn. 

4.4 Interna ansvarsfördelningen inom trafikförvaltningen 

Det primära ansvaret för hanteringen av skal- och tillträdesskyddets drift och 

underhåll ligger på trafikavdelningen och dess olika affärsområdesansvariga.  

Ett flertal enheter inom TF är dock involverade i olika delar av skal- och tillträ-

desskyddet, främst följande enheter: 

 Sektioner för respektive trafikslag med affärsområdesansvariga och af-

färsförvaltare  

 Trafiknära IT 

 Produktionsservice (inklusive Trygghetscentralen) 

 Driftledningscentralen 

 Teknik inom trafikavdelningen (kravställande specialister) 

 Ledningsstaben för säkerhet 

 Strategisk utveckling  

 

Revisionskontorets bedömningar 

Den interna ansvarsfördelningen inom TF vad gäller skal- och tillträdesskyddet 

ger en relativt splittrad bild. Det operativa ansvaret ligger på trafikavdelningen, 

men inom denna avdelning är många olika enheter berörda. Då det gäller frå-

gan om ansvar för framtagande av föreskrifter och riktlinjer för skal- och till-

trädesskydd är läget oklart. Såväl trafikavdelningen, strategisk utveckling och 

ledningsstaben för säkerhet har alla tagit olika typer av initiativ vad gäller rikt-

linjer som berör området skal- och tillträdesskydd. Några resultat har dock inte 

redovisats. 

 

Uppdelningen av ansvar leder lätt till ”revirtänkande” och alltför begränsade 

perspektiv. Detta problem framhålls också av trafikutövarna. En annan svårig-

het i sammanhanget är vidare att ett flertal frågor om skal- och tillträdesskydd 

behöver hanteras trafikslagsövergripande snarare än för respektive trafikslag. 
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En viss översyn av och ett förtydligande av den interna ansvarsfördelningen är 

därför enligt revisionskontorets uppfattning angelägen. Detta förtydligande bör 

göras som en direkt fortsättning på ett arbete som startar och utgår från att ut-

forma föreskrifter och riktlinjer för skal- och tillträdesskyddet.  

5 Skalskydd och tillträdesskydd i praktiken; 
revisionens bedömningar 

 

De skyddssystem som används inom kollektivtrafiken för att skydda bana och 

spår, stationer och plattformar, depåer/fastigheter och fordon (d.v.s. skyddsob-

jekten) är främst:  

 Instängsling med staket 

 Låspunkter och behörighetsadministration 

 Kameraövervakning 

 Larmfunktioner 

 Bevakningsinsatser och rondering 

 Tillträde till fordon 

 Rapportering, riskanalyser och intern kontroll 

 

I avsnitt 5.2-5.8 redovisas resultatet av konsultens (ÅF) granskning av de olika 

skyddssystemen samt revisionens bedömningar. 

5.1 Instängsling med staket 

För lokalbanorna är stängslingen relativt begränsad och beroende av kommu-

nala beslut. Roslagsbanan har en instängsling av depåerna vid Östra Station och 

Mörby, men instängslingen av lokalbanornas depåer behöver i övrigt förbättras. 

Det är dock en grundläggande svårighet att få lokalbanornas depåer ”slutna” 

genom stängsling, eftersom både banan och stationerna är öppna.  

 

Även T-banans stängsling vid depåer och utefter linjesträckningen behöver ses 

över på vissa banor/sträckningar i syfte att få mer ”avvisande” staket. Dessu-

tom borde ”närmiljön” runt staketen ses över. Staketen bör t.ex. inte vara om-

givna av träd och skog, som gör det enkelt att ta sig över staketen. 

 

Generellt sett är uppföljningen av status i instängslingen av stor betydelse, så 

att eventuell ”uppklippning” av staketen kan upptäckas. Därför är s.k. ronde-

ringar genom väktarbevakning viktiga. Dessa är också än viktigare eftersom 

den larmfunktion som delvis finns inbyggd i staketen inte fungerar på ett till-

fredställande vis.. 

5.2 Låspunkter och behörighetsadministration 

Den instruktion och rutin för behörighetsadministration som finns förefaller att 

i huvudsak efterlevas. Emellertid är det mycket svårt att administrera de över 

20 000 låspunkter som finns. Stor risk finns också för att behörighetstillstånden 

inte är uppdaterade. Ansvaret för de behörighets-/passagesystem som finns vid 

grindar, depåer, etc. är delat mellan trafikutövaren och trafikförvaltningen vil-

ket försvårar ett nödvändigt helhetsgrepp och kontroll i systemen. Enligt inter-

vjuer med trafikförvaltningen ska på sikt en behörighetsklassificering i olika 

kategorier införas.  
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I genomförda intervjuer framgår ett ganska stort tvivel om effektiviteten i sy-

stemet med låspunkter och behörighetsadministration. Bland annat har följande 

framförts: 

 Universalnycklar är lätta att få tag i   

 Tidomatkort överlåts till annan person med uppgift om givarens per-

sonliga kod  

 Underentreprenörer kan missbruka systemet, t.ex. för att parkera privat 

bil. 

 Det finns tvivel om och när det s.k. låsprojektet
4
 kommer att ge resultat 

och att projektet genomförs enligt planerad tidsram. 

 Verkstadsfastigheterna inom depåerna behöver stärkt låsarrangemang 

till skydd för de vagnar som repareras.  

 

Det nuvarande systemet med låskolvar och universalnycklar bör fasas ut 

skyndsamt och ersättas med ett mer säkert låssystem. Vidare borde uppfölj-

ningen av hur systemet med behörighetsadministration sköts i praktiken inten-

sifieras. Uppföljningar borde ske oanmälda och verifiera hur tillämpningen 

faktiskt går till. 

5.3 Kameraövervakning 

Inom spårtrafiken uppskattas att det finns cirka 7 000 kameror, huvudsakligen 

för stationer, plattformar och fordon. Potentialen i kameraövervakningen vad 

gäller depåer och tunnlar är dock relativt outvecklad. Kamerautrustning är rela-

tivt billig att införskaffa, men andra kostnader av betydelse gäller systemför-

valtningen och att åstadkomma gränssnitt till TF:s övergripande informations-

behov. Därför är det viktigt att tydligt lägga fast ambitionsnivåer och ansvars-

fördelningen mellan parterna. Företagna besök vid depåer visar att kameraö-

vervakningen bättre borde systematiseras och utnyttjas.  

 

Potentialen och effektiviteten i kameraövervakning kan öka betydligt genom  

 Tydligare ansvarsfördelning mellan parterna 

 Riktlinjer för ambitionsnivåerna i kameraövervakningen 

 Bättre organiserad systemförvaltning 

 Definierat gränssnitt lokal och central användning av kameror 

 Tydligare intern ansvarsfördelning inom TF 

5.4 Larmfunktioner  

Som ovan nämnts fungerar inte larmfunktionerna i stängslingen. Dock kan 

även andra larmfunktioner övervägas, t.ex. via kamera. I nuläget saknas i hu-

vudsak en samordnad och systematiserad larmfunktion. Inom depåerna bör en 

sådan larmfunktion övervägas. För T-banan respektive Roslagsbanan borde 

också en vidarekoppling av larm till trafikledningsfunktionen övervägas. I 

larmfunktionerna borde även finnas möjlighet till kommunikation och kontroll.  

 

Från MTR drivs frågan om spårbeträdandelarm vid T-banestationer som en 

försöksverksamhet vid Medborgarplatsen. Frågan om spårbeträdandelarm om-

nämns även i landstingsfullmäktiges budget för 2014. Såvitt revisionen har 

erfarit finns även flera andra möjligheter och system för larm vid obehörigt 

beträdande. Frågan om larm vid obehörigt beträdande vid stationer är emeller-

tid viktig i den bemärkelsen att många klotterincidenter, enligt uppgift sker via 

T-banans stationer. 

                                                      
4
 Låsprojektet har som syfte att skapa ett nytt system för behörighet och passager. 
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5.5 Bevakningsinsatser och rondering  

De insatser som gjorts av bevakningsföretag förefaller vara kostnadseffektiva, i 

varje fall i den betydelsen att insatserna lett till att ett antal klottrare kunnat 

lagföras. Detta innefattar insatser för direkt bekämpning av egendomsbrott, 

främst klotter och annan skadegörelse samt bevakning, rondering och förslag 

till utveckling av skyddsåtgärderna. Samtidigt finns delar i bevakningsarbetet 

som delvis är en ersättning för en fungerande uppföljning från TF vad gäller 

skal- och tillträdesskyddets funktionalitet t.ex. vad gäller stängslingen. 

5.6 Fordonen; skydd mot obehörigt tillträde   

Vad gäller fordonen finns vanligen förutom nycklar och behörighetskontroller 

även inslag av skal- och tillträdesskydd i form av trafikledning, ATC
5
m.m. För 

vissa lokalbanor finns dock inte alla dessa komponenter, vilket gett en sämre 

säkerhet. I dessa frågor bör man avvakta pågående utredningar från polis, have-

rikommission och TF med anledning av Neglingeincidenten på Saltsjöbanan.  

5.7 Rapportering, riskanalyser och intern kontroll 

Då det gäller de problem som skal- och tillträdesskyddet ska medverka till att 

förebygga så är dessa i nuläget i första hand klotter och delvis även vissa kop-

parstölder.  

 

Den inrapportering som sker till främst skadedatabasen inom trafikförvaltning-

en är relativt omfattande. Samtidigt kan konstateras att uppföljning av brister i 

och attacker gentemot skal- och tillträdesskyddet är relativt outvecklad inom 

TF. I dessa delar borde det vara möjligt att, baserat på den rapportering som 

görs, sätta mål för hur olika slag av skadegörelse kan begränsas. Det bör också 

vara möjligt att via riskanalyser kunna finna en optimering av en begränsning 

av skadegörelsen via ett uppbyggt skal- och tillträdesskydd, i relation till de 

kostnader som blir följden. 

 

Det finns en intern kontrollplan för såväl TN i sin helhet som internt för trafi-

kavdelningen som utgår från riskanalyser. Riskanalyserna borde dock i större 

utsträckning ta upp riskområden kopplade till behovet av skal- och tillträ-

desskydd.  

5.8 Revisionens sammanfattande bedömningar 

Sammantaget visar granskningen att det finns ett uppbyggt skal- och tillträ-

desskydd inom kollektivtrafiken på land genom den skyddande infrastruktur 

som byggts upp. Granskningen har dock visat att det finns ett antal svaga län-

kar i den praktiska tillämpningen och att funktionalitet och drift i delar av skal- 

och tillträdesskyddet behöver förstärkas.  Det gäller stängsling, tillträdes- och 

passagesystem, kameraövervakning och larmfunktioner. Även riskanalyser, 

uppföljning och interna kontrollplaneringen behöver utvecklas. 

                                                      
5
 ATC = Automatic Track Control, ett system som innehåller automatiska kontroller av fordon på 

spåren. 



 

 

Kort om rapporten 
Inom kollektivtrafiken finns en mängd anläggningar, fordon och loka-

ler som stationer, depåer, verkstäder och elcentraler som måste skyd-

das från skadegörelse och obehörigas tillträde. Det finns ett uppbyggt 

skal- och tillträdesskydd inom kollektivtrafiken på land genom de 

investeringar som gjorts i stängsel, tillträdes- och passagesystem, ka-

meraövervakning, larmfunktioner och bevakningsinsatser. Gransk-

ningen har dock visat att det finns ett antal svaga länkar och att funkt-

ionalitet och drift i delar av skal- och tillträdesskyddet kan förstärkas. 

Därför behöver trafiknämnden bl.a utforma föreskrifter och riktlinjer, 

anpassa ansvarsfördelningen, koordinera de olika skyddsåtgärderna 

och se över den fysiska funktionaliteten i skal- och tillträdesskyddets 

olika delar. 

 


