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ställs på ökad säkerhet vid sjötransporter är Sjöfartsverket i hög grad intresserade av att 
effektivisera sjöfartsnäringen. Sjöfartsverket har avsikten att utveckla ett nationellt 
informationssystem för sjöfarten där bland annat informationsutbytet som rör farligt gods ska 
ske elektroniskt genom en sjöfartsportal. Med anledning av det har en kravspecifikation för en 
sjöfartsportal tagits fram. 
 
Med tyngdpunkten på sjötransporter beskriver det här arbetet hur informationsflödet sker vid 
transporter av farligt gods där även väg- och järnvägstransporter ingår i transportkedjan. 
Genom intervjuer med involverade aktörer har det informationsflöde som genereras i 
samband med transporter av farligt gods kartlagts. Kartläggningen baseras på det 
informationsflöde som uppstår i samband med sjötransporter av farligt gods via Norrköpings 
hamn och har även resulterat i att ett antal problemområden identifierats. Kartläggningen visar 
även att det ställs ett flertal olika krav på att rapportera och anmäla en transport av farligt 
gods.  
 
Kartläggningen har därefter legat till grund för att utvärdera vilken inverkan den framtagna 
kravspecifikationen för Sjöfartsportalen kan få på det kartlagda informationsflödet. Vid 
utvärderingen har även hänsyn tagits till de olika regelverk som transporter av farligt gods är 
förknippade med samt kravspecifikationens inverkan på de identifierade problemområdena.     
 
Några av de viktigaste resultaten och slutsatserna är att det finns förutsättningar att komma 
tillrätta med vissa av de identifierade problemområdena vid en implementering av 
Sjöfartsportalen. Sjöfartsportalen kan framförallt innebära mindre dubbelrapportering, 
enhetlig information och mindre manuellt arbete för hamn och agent. Utvärderingen tyder 
emellertid på att det kan krävas vissa justeringar i kravspecifikationen, alternativt att 
implementeringen av Sjöfartsportalen sker i ett senare skede. En annan slutsats av 
utvärderingen är att säkerheten vid sjötransporter kan höjas genom att integrera olika 
anmälningar kring farligt gods. 
 
Med kartläggningen och Sjöfartsportalen som bakgrund diskuteras avslutningsvis åtgärder för 
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Abstract 
 

Abstract 
Information is a key factor in the transport of dangerous goods. To minimize the 
consequences of an accident, the availability of right information at the right time is a 
necessity. Information also plays an important role in a door-to-door transport that involves 
more than two modes of transport. A mode of transport that is dependent on other modes to 
complete this kind of missions is maritime transport. At the same time as the European 
commission proposes for enhanced safety in maritime transport, the Swedish Maritime 
Administration intends to make the Swedish shipping industry more competitive. Found on 
this the Swedish Maritime Administration have the intention to develop a national 
information system for the maritime sector. The first phase of this project is that the 
information system shall handle dangerous goods information, electronically, generated by 
maritime transport. On basis of this a description of a maritime information system has been 
developed.  
 
This work describes the flow of information generated by transportation of dangerous goods 
when maritime, road and railway are included in the transport chain. Through interviews with 
actors involved in the transport of dangerous goods, the flow of information has been mapped. 
The mapping is based on the flow of information that appears when dangerous goods arrives 
and before it departs from the port of Norrköping with maritime transport. As a result of the 
mapping a number of areas have been identified, amongst the actors included in the 
description of the system, for improved flow of information. The mapping also shows the 
different notification procedures that have to be performed when transporting dangerous 
goods. 
 
The mapping is then used to evaluate possible effects when implementing the description of 
the maritime information system. When evaluating the information system the present 
regulations of dangerous goods are considered and the areas for improvement that was 
identified in the mapping. 
 
Some of the most important results and conclusions in this work are that the information 
system may have positive effects on the identified areas in the mapping. However to achieve 
these positive effects the evaluation shows that some adjustments to the description of the 
system may bee necessary. Alternatively consider implementing the information system, like 
the description, at a later phase. Another conclusion of the evaluation is that the 
implementation of the information system can contribute to enhanced safety through 
integrating different dangerous goods notifications.  
 
Finally a discussion found on results of the mapping and the evaluation is held. The 
discussion focus on improvements to integrate the different modes of transport and the flow 
of information generated in transportation of dangerous goods.  
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Inledning 
 

1 Inledning 
Inledningskapitlet beskriver bakgrunden och den problemdiskussion som leder fram till 
problembeskrivningen. Vidare förklaras syftet med uppgiften, frågeställningar, 
avgränsningar, samt rapportens målgrupp och läsanvisningar. 

1.1 Bakgrund 

Efter en rad olika olyckor inom den europeiska sjöfarten där farligt gods varit involverat har 
Europeiska Unionen (EU) tagit fram ett flertal direktiv för att minska påföljderna vid händelse 
av olyckor där farligt gods finns med i bilden. För att få bättre kontroll över vilka fartyg som 
bär farligt gods samt var de befinner sig planeras även införandet av ett gemensamt 
informationssystem bland de europeiska medlemsstaterna. Det här gemensamma 
informationssystemet är tänkt att möjliggöra ett informationsutbyte mellan de olika 
medlemsstaterna på elektronisk väg. Förutom farligt gods är avsikten även att systemet ska 
möjliggöra ett utbyte mellan medlemstaterna av annan väsentlig information som genereras i 
samband med sjötransporter.  
 
För svenskt vidkommande innebär det att Sjöfartsverket är ansvarig för att upprätta ett 
nationellt informationssystem som kan utbyta information och uppgifter med det 
gemensamma europeiska informationssystemet. Benämningen på det nationella 
informationssystemet är Sjöfartsportalen. Första steget vid utvecklingen av Sjöfartsportalen är 
att den ska hantera det informationsflöde som genereras vid sjötransporter av farligt gods.  
 
Samtidigt som Sjöfartsverket är intresserade av en ökad säkerhet vid sjötransporter av farligt 
gods är de även i hög grad intresserade av att effektivisera sjöfartsnäringen. Sjöfarten är dock 
ett transportslag som är beroende av andra transportslag för att fullgöra en dörr till dörr 
transport. För att kunna erbjuda användarna ett effektivt transportsystem krävs därför någon 
form av integrering mellan de olika transportslagen, så att övergången mellan dem kan ske på 
ett smärtfritt sätt.  

1.2 Problemdiskussion 

Information är en av huvudfaktorerna vid all transport av farligt gods. Alla berörda parter, 
avsändare, myndigheter, förare eller besättning, hamnar, räddningstjänst med flera är 
beroende av tillförlitlig information för att kunna erbjuda en säker transport av farligt gods. 
Genom ett elektroniskt informationsutbyte via Sjöfartsportalen är förhoppningen att alla 
berörda parter inom sjöfarten snabbt ska erhålla rätt information vid rätt tidpunkt. Dessutom 
är förhoppningen att antalet rapporteringstillfällen ska minska.  
 
Elektronisk rapportering av farligt gods för sjötransporter innebär dock inte en helhetslösning 
av informationsutbytet i transportkedjan, då sjöfarten i hög grad är beroende av andra 
transportslag. Ett steg mot en helhetslösning är att även någon del av landtransporten till 
respektive från hamnen har möjligheten till ett elektroniskt informationsutbyte med 
Sjöfartsportalen. De olika transportslagen har dock olika förutsättningar att kunna erbjuda en 
säker transport. Det i sin tur innebär att varje transportslag har sina egna regelverk att följa vid 
en transport av farligt gods.  
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1.3 Problembeskrivning 

Sjöfartsverket största kunskapsområde ligger inom sjöfart och sjötransporter. Det innebär att 
de inte i lika hög grad har kännedom om rapporteringsmönstret och informationsutbytet vid 
landtransporter av farligt gods. Behovet från Sjöfartsverkets sida är att få ökad kunskap om 
vilka aktörer som är inblandade samt hur informationsutbytet kring farligt gods sker då en 
järnvägs- eller vägtransport övergår i en sjötransport och tvärtom.  

1.4 Syfte 

Syftet med den här rapporten är att kartlägga hur rapporteringen av farligt gods sker vid 
landtransporter som föregår respektive efterföljer en sjötransport i Norrköpings hamn. 
Dessutom ingår i uppgiften att utvärdera vilken inverkan Sjöfartsportalens kravspecifikation 
kan få på det informationsflöde som sker i samband med transporter av farligt gods.  

1.5 Frågeställningar 

De frågeställningar jag avser att besvara i denna rapport är följande.  
 

- Hur sker anmälan/rapportering av farligt gods vid övergången mellan landtransporter 
och sjötransporter, där de olika regelverken konfronteras?  

- Hur sker ovanstående rapportering av farligt gods vid import respektive export?  
- Vilken typ av information är det som utbyts mellan de olika aktörerna? 
- Vilken inverkan på det befintliga informationsutbytet kan en implementering av 

Sjöfartsportalens kravspecifikation medföra?  

1.6 Avgränsningar 

Den här studien är geografiskt avgränsad till att endast beröra rapporteringen av farligt gods 
med landtransporter till respektive från Norrköpings hamn. Dessutom ingår endast det gods 
som bokas genom de lokala hamnagenterna i undersökningen. Det innebär att 
informationsflödet som de större speditionsföretagen för landtransporter genererar ej ingår i 
rapporten. De större speditionsföretagen bokar ofta sjötransporter direkt hos ett rederi utan 
någon kontakt med de lokala hamnagenterna.  
 
Rapporten fokuseras på de sjötransporter där enhetslaster, exempelvis container, trailer och 
flak, utnyttjas. Det beror på att det framförallt är dessa transporter som kännetecknas av en 
övergång mellan transportslagen. Vid sjötransporter av typen bulk- och tanktransporter 
används ofta depåer eller lager i hamnar vilket innebär ett avbrott i transportkedjan. Avbrottet 
medför att de här transporterna i praktiken kan uppfattas som skilda transporter. Det innebär 
att integrationsbehovet inte är så stort vid dessa transporter.  
 
Kravspecifikationen för Sjöfartsportalen är betydligt mer omfattande än vad som beskrivs i 
detta arbete. En avgränsning har därför varit att i huvudsak endast beröra det 
informationsutbyte och de meddelanden som kravspecifikationen anger.  
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1.7 Målgrupp 

Den här studiens målgrupp är framförallt personer anställda inom Sjöfartsverket med intresse 
i en integrering av landtransporter och sjötransporter av farligt gods. Andra intressenter kan 
vara övriga myndigheter och privata aktörer som har koppling till transporter av farligt gods 
där flera olika transportslag ingår i transportkedjan.  

1.8 Läsanvisning 

Då rapporten innehåller en hel del förkortningar finns dessa beskrivna i det avsnitt som 
föregår inledningskapitlet. Vid läsandet av rapporten rekommenderas att förkortningar som 
förekommer i texten slås upp eftersom det kan vara viktigt att känna till vad dessa 
förkortningar står för. 
 
I kapitel 6 beskrivs informationsutbytet mellan olika aktörer som är involverade i ett 
transportuppdrag. Texten innehåller flera olika hänvisningar vilket är av stor vikt att följa för 
att få en bild av hur informationsutbytet mellan de olika aktörerna sker.  
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2 Metod 
Det här avsnittet berör den metod som varit aktuell för uppgiften samt en diskussion om 
denna. Kapitlet inleds med metoden för litteraturstudien och de intervjuer som genomförts 
därefter avslutas kapitlet med ett avsnitt som beskriver metoden för analysen. 

2.1 Litteraturstudie  

För att få ökad kunskap i ämnet genomfördes en litteraturstudie som grovt kan delas upp i två 
olika delar. I den första delen undersöktes tidigare forskning inom området. Den andra delen 
utgörs av referensramen och innehåller bland annat de riktlinjer och förutsättningar som är 
nödvändiga att beakta vid genomförandet av uppgiften.  
 
De forskningsrapporter som gjorts inom området har jag beställt från SSPA Sweden AB samt 
Statens räddningsverk. För att få kännedom om de här rapporterna har jag tagit kontakt med 
forskare på Institutionen för Transportteknik vid Chalmers Tekniska Högskola. De här 
forskarna har sedan hänvisat mig vidare till de ledande forskarna inom det område som är 
aktuellt för uppgiften. På grund av en svårighet att koppla den tidigare forskningen till 
uppgiften nämns endast en av forskningsrapporterna i det här arbetet.  
 
I referensramen har jag tagit del av ett flertal olika böcker, rapporter samt lagar och 
förordningar inom det aktuella området. De böcker som var nödvändiga för arbetet handlar i 
huvudsak om transporter av farligt gods och dem har jag lånat vid Linköpings universitets 
bibliotek samt Sjöfartsverkets bibliotek. Böckerna har gett en överblick och en förståelse till 
uppgiften. Böckerna har även haft en viktig uppgift vid sökandet av den litteratur som 
uppgiften är uppbyggd runt, nämligen de lagar och förordningar som gäller vid transporter av 
farligt gods. 
 
De lagar och förordningar jag har använt mig av i litteraturstudien har jag laddat ner från 
Internet. En fördel med Internet är att det utgör ett enkelt och smidigt sätt att hitta 
information. En nackdel är dock att trovärdigheten i informationen ibland är svårbedömd. För 
att undvika den här nackdelen har jag försökt att utnyttja källor med hög trovärdighet. 
Huvuddelen av informationen som laddats ner från Internet är hämtad från statliga 
myndigheters hemsidor samt regeringskansliets rättsdatabaser. När det gäller böcker är en 
källa från år 1988 vilken måste bedömas som relativt gammalmodig inom det specifika 
området. Med anledning av det har den här källan använts sparsamt och endast för hänvisning 
av information som inte förändras med tiden. 

2.2 Intervjuer 

Då uppgiften delvis gick ut på att dokumentera informationsflödet av de landtransporter som 
föregår respektive efterföljer en sjötransport av farligt gods valde jag intervju som metod för 
att samla information till Nulägesbeskrivningen. Den metod som användes för att samla in 
information var indirekt och lågstrukturerad och utgjordes av fria intervjuer, se figur 1 nedan. 

  4 
 
 

4



Metod 
 

 
 
 

Enkät med 
öppna svar 

Planerad 
observation 

Planerad 
intervju 

Deltagande 
observation 

HÖGSTRUKTURERAD 

DIREKT
 
 
 

Spontana 
iakttagelser 

Test   
 
 
 LÅGSTRUKTURERAD 
 
 

Rollspel 
 

Fri intervju 

 Enkät med 
fasta svars-
alternativ 

 
 
 INDIREKT 

 
Figur 1. Olika metoder att samla information. [1] 

 
 
Med indirekt informationssamling menas att man försöker ta del av iakttagelser som redan 
gjorts av någon annan, vilket intervjun faller in under. Innebörden av att intervjun är 
lågstrukturerad är att den som utför intervjun enbart har en grov uppfattning av vad som ska 
efterfrågas. Den fria intervjun innebär även att intervjuobjektet har en frihet att formulera sina 
svar. [1] 
 
Motivet för valet av intervju som metod för datainsamling föll sig naturligt då ingen 
information rörande informationsflödet mellan aktörer vid Norrköpings hamn upptäcktes i 
den litteraturstudie som utfördes. För att även kunna göra iakttagelser och observationer i 
samband med informationsutbytet ansåg jag att intervju var en lämplig metod. Valet av den 
fria intervjun följde av känslan att jag inte hade tillräcklig kunskap om hur informationsflödet 
såg ut i praktiken. Det innebar en svårighet att i förväg ställa upp de frågor som skulle ställas 
till intervjuobjektet.  

2.2.1 Urval av lämpliga intervjuobjekt 

Då hamnen utgör den naturliga länken mellan en sjötransport och en landtransport valde jag 
att utgå från hamnen vid valet av det första intervjuobjektet. Genom att intervjua den person 
som får information om farligt gods i hamnen kunde jag få reda på vilka aktörer och personer 
som i sin tur skickade information till hamnen. Därefter genomfördes intervjuer även med de 
personer som skickade information till hamnen. Genom att tillämpa den här urvalsmetoden 
även på nästföljande intervjuobjekt gavs möjligheten att täcka in merparten av de aktörer som 
är inblandade i informationsutbytet kring farligt gods. Urvalsmetoden innebar även att 
huvuddelen av intervjuobjekten utgjordes av personer som är involverade i det här 
informationsutbytet i sitt dagliga arbete. 
 
För att få kännedom om det första intervjuobjektet utnyttjades litteraturstudien. 
Litteraturstudien visar att varje verksamhet som på något sätt hanterar farligt gods enligt lag 
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är skyldig att utse en person som är ansvarig att värna om säkerheten. Den här personen 
kontaktades för att leda mig till kartläggningens första intervjuobjekt. 
 
Vid urvalet av godsmottagare och avsändare uppstod en svårighet att identifiera vem som 
egentligen skickar och tar emot farligt gods som transporteras via Norrköpings hamn. Det 
återspeglas i rapporten genom att endast två olika aktörer har identifierats. En av aktörerna är 
både avsändare och godsmottagare. 

2.2.2 Tillvägagångssätt 

I praktiken har det gått till så att jag först kontaktat den person som jag haft för avsikt att 
intervjua per telefon. Vid telefonkontakten har jag presenterat mig och mitt arbete och 
hänvisat till den person som refererat till intervjuobjektet. I de fall ett personligt 
sammanträffande ej varit möjligt har jag bett att få återkomma vid ett senare tillfälle för att 
utföra intervjun per telefon. Huvuddelen av intervjuerna har dock utgjorts av ett personligt 
sammanträffande med intervjuobjekten. I de fall en telefonintervju har skett har det i de flesta 
fall även varit möjligt med en personlig intervju, med någon annan som är verksam inom 
samma område.  
 
Som förberedelse inför intervjuerna har jag utnyttjat litteraturstudien för att få en grov bild av 
hur informationsutbytet ska gå till. Framförallt det informationsutbyte som regleras av de 
olika transportslagens regelverk.  
 
Varje personlig intervju har ägt rum vid intervjuobjektets arbetsplats. Vid själva 
intervjutillfället har jag presenterat mig och mitt arbete lite djupare. Därefter har vi 
gemensamt försökt göra ett flödesschema över det informationsutbyte som omfattas av 
intervjuobjektet. Samtidigt har jag antecknat intervjuobjektets synpunkter och åsikter om 
informationsutbytet. Vid varje intervjus avslutande har jag bett att få återkomma om några 
oklarheter uppstår i efterhand. Vid intervjuer där anteckningar skrivs finns en risk att den som 
intervjuar glömmer vad intervjuobjektet sagt [1]. För att i så hög grad som möjligt undvika 
det har jag direkt efter varje intervju renskrivit och förtydligat de anteckningar som gjorts. Av 
samma anledning har jag frågat om det är möjligt att återkomma vid eventuella oklarheter.  
 
Vid intervjutillfällena har jag försökt att få bekräftelse på att den information som det 
avsändande intervjuobjektet skickar är samma som det mottagande intervjuobjektet tar emot. 
Vid de tillfällen skilda åsikter förekommit mellan intervjuobjekten har jag åter tagit kontakt 
med de berörda för att få klarhet i informationsutbytet mellan de aktuella intervjuobjekten.  
 
Valet att intervjua personer på sin arbetsplats har i vissa fall inneburit svårigheter framförallt 
när intervjun har ägt rum vid intervjuobjektets arbetsstation. Det har inneburit vissa störande 
moment för intervjun som exempelvis telefonsamtal. Övervägande delen av intervjuerna har 
emellertid skett i något konferensrum med avstängda telefoner. En fördel med att intervjuerna 
har skett på intervjuobjektens arbetsplatser är att det har varit enkelt att få ta del av de 
dokument som används vid informationsutbytet.  
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2.2.3 Intervjuobjektens antal 

Jag har genomfört intervjuer med de personer som intervjuobjekten själva har identifierat vara 
delaktiga i informationsutbytet vid en transport av farligt gods. Det innebär att det finns en 
risk att det kan förekomma personer som intervjuobjekten har förbisett eller glömt. Det i sin 
tur innebär att de här personernas synpunkter inte har kommit fram i undersökningen. Jag 
anser dock att detta inte bör påverka det slutliga resultatet. 
 
När det gäller antalet intervjuobjekt inom en och samma aktörsgrupp, har jag haft intentionen 
att genomföra intervjuer med samtliga personer som intervjuobjekten har identifierat vara 
delaktiga i informationsutbytet. Vid genomförandet av intervjuer med aktörsgrupperna 
avsändare och godsmottagare har det dock skett ett bortfall. Av de tre företag som 
identifierats har ett företag valt att inte delta i undersökningen. Det här bortfallet innebär att 
det inte varit möjligt att få någon bekräftelse på vilken information som den här aktören 
skickar eller tar emot från de övriga aktörerna. Då även dessa aktörer är få till antalet kan det 
finnas anledning till att misstänka att det förekommer fler avsändare och godsmottagare än de 
som identifierats. Antalet avsändare och godsmottagare har därmed betydelse för vilka 
generella slutsatser som är möjliga att komma fram till, kring dessa aktörer. 

2.3 Analys 

Då jag inte hade tillgång till några befintliga kriterier för att utföra en utvärdering av 
kravspecifikationens inverkan på informationsflödet krävdes att egna kriterier utarbetades. 
För att få en struktur vid analysen och utvärderingen av kravspecifikationen försökte jag hitta 
olika mönster i det informationsflöde som kartlagts och omfattades av kravspecifikationen. 
Med hjälp av den information som finns beskriven i litteraturstudien i form av lagar och 
förordningar jämfördes informationsflödet som kartlagts i samband med intervjuerna. Lagar 
och förordningarna anger vem som är mottagare av information samt vilka uppgifter som 
informationen ska innehålla. Jämförelsen indikerade vissa avvikelser vilka jag identifierade 
som problemområden.  
 
Ytterligare aspekter som jag använt mig av för att identifiera problemområden är egna 
iakttagelser i samband med intervjuer samt intervjuobjektens egna kommentarer och åsikter. 
Genom att applicera kravspecifikationens informationsflöde på kartläggningens 
informationsflöde undersöktes därefter kravspecifikationens inverkan på de identifierade 
problemområdena. 
 
Eftersom vissa av de identifierade problemområdena även har skett genom egna jämförelser, 
iakttagelser och observationer finns en risk att aktörerna inte upplever de här områdena som 
problem. Det finns även en risk att det finns ytterligare problemområden än de som 
framkommit vid intervjutillfällena.  
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3 Tidigare forskning 
En forskningsrapport som är relaterad till ämnesområdet är utförd av SSPA Sweden AB [2]. 
Den här rapporten fokuseras på att beskriva olika teknologier för informationsöverföring i 
samband med godstransporter, med anknytning till farligt gods. De olika teknologier som 
beskrivs förväntas vara funktionella även i ett längre tidsperspektiv. I rapporten beskrivs 
tekniker för navigering, positionering samt olika informations- och kommunikationssystem. 
Utöver denna beskrivning analyseras regelverken kring farligt gods och dess möjligheter att 
överföra information i elektronisk form. Några av slutsatserna i denna forskningsrapport är att 
ett välplanerat elektroniskt informationssystem kan bidra till en stor utökad säkerhet och 
effektivare transporter av farligt gods. Det finns dock flera problem som återstår att lösa för 
att uppnå dessa effekter bland annat de som rör konfidentiella aspekter, kostnad och kvalitet.  
 
De konfidentiella aspekterna syftar på den databas som krävs för att uppnå ett effektivt flöde 
av information och skapar följande frågeställning: 
 

• Vem ska äga databasen? 
• Vem ska ha tillträde till databasen? 
• Vem ska underhålla och uppdatera databasen? 

 
Kostnaden för företag att implementera ett informationssystem enbart för farligt gods är ofta 
allt för hög. En lösning på detta problem kan vara att inkludera fler funktioner i ett system, 
exempelvis lokalisering och spårning av gods. 
 
Kvaliteten berör den uppdatering av databasen som krävs men även dokumentationen av ett 
informationssystem är avgörande. Dokumentationen är speciellt viktig vid ett integrerat 
system där flera aktörer och funktioner är inblandade. 
 
Rapporten visar även att de webbaserade systemen har förmågan att tillhandahålla 
användarvänliga gränssnitt till databaser, kommunikation och bearbetning av information. 
Dessutom förväntas att dataformatet XML kommer utgöra den gemensamma basen för ett 
webbaserat informationsutbyte. 
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4 Referensram 
Den teoretiska referensramen ligger till grund för att skapa en djupare förståelse inom det 
aktuella området samt vara till hjälp för det fortsatta arbetet. Referensramen inleds med en 
del begrepp och definitioner varefter regelverken kring farligt gods behandlas. Därefter tas 
ansvar vid transport av farligt gods  upp samt sjötransporternas framtida utveckling. 

4.1 Begrepp och definitioner 

Inom området transporter förekommer termer som används bland många aktörer inom vitt 
skilda områden, exempelvis politiker, forskare, transportoperatörer och transport-
myndigheter.  Det är således viktigt att man avser samma sak oavsett vilket område man är 
verksam i, alternativt att innebörden klargörs. 

4.1.1 Farligt gods 

Det förekommer flera olika sätt att definiera farligt gods i anslutning till transporter. Statens 
räddningsverk definierar farligt gods enligt följande beskrivning: 
 
 

”Farligt gods är ett samlingsbegrepp för ämnen och produkter, som har sådana farliga egenskaper 
att de kan skada människor, miljö, egendom och annat gods, om de inte hanteras rätt under en 
transport.” [3] 

 
 
Med begreppet transport avses:  
 
 

”Begreppet transport innefattar förflyttning av godset med ett transportmedel samt lastning och 
lossning, förvaring och annan hantering som utgör ett led i förflyttningen.” [3] 

 
 
För att kunna identifiera farligt gods och vidta lämpliga åtgärder vid hantering, transport och 
olyckor finns en internationell indelning av det farliga godset i nio klasser som gäller för 
samtliga transportslag. Gods som tillhör någon av följande klasser bedöms som farligt gods 
enligt Förenta Nationernas (FN) riskkategorier [3]: [4] 
 
• Klass 1 Explosiva ämnen och föremål. 
• Klass 2 Gaser 
• Klass 3 Brandfarliga vätskor 
• Klass 4  Brandfarliga fasta ämnen, självantändande ämnen och ämnen som  
 utvecklar brandfarlig gas vid kontakt med vatten 
• Klass 5 Oxiderande ämnen och organiska peroxider 
• Klass 6 Giftiga ämnen och smittförande ämnen 
• Klass 7 Radioaktiva ämnen 
• Klass 8 Frätande ämnen 
• Klass 9 Övriga farliga ämnen och föremål (klass 9 innehåller  
 miljöfarlighetskriterier) 
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Denna transportslagsövergripande klassindelning har i sin tur underavdelningar varav vissa 
underavdelningar skiljer sig åt vid en jämförelse mellan de olika transportslagens regelverk 
[3].  

4.1.2 Multimodala och intermodala transporter 

Med multimodal transport menas vanligtvis att ett transportuppdrag involverar fler än ett 
transportslag under godsets transport från leverantör till kund [4]. Ett typiskt exempel kan 
vara att gods som ska transporteras med sjöfart oftast även transporteras till respektive från 
hamnen med någon form av landtransport, detta exempel utgör då en multimodal transport. 
 
Vid multimodala transporter sker på något vis en omlastning av gods från det ena 
transportslaget till det andra. De transporter där godset är lastat i någon form av enhets-
lastbärare, exempelvis container, flak eller trailer, som har till uppgift att underlätta och 
effektivisera omlastningen mellan transportslagen benämns ofta som intermodala transporter. 
En mer exakt definition av begreppet intermodal transport har utarbetats av FN-organet ECE, 
som handhar frågor som rör handelsutbyte och transporter i Europa:  
 
 

“The movement of goods in the same loading unit or road vehicle, which uses successively two or 
more modes of transport without handling the goods themselves in changing modes.” [5] 

       
 
 
Intermodala transporter möjliggör en integration mellan olika transportslag genom att utnyttja 
samma lastbärare i hela transportkedjan. En annan benämning för denna integrering mellan 
olika transportslag är intermodalitet och definieras av ECE som:  
 
 

”Intermodality describes a system of transport where at least two different modes of transport are 
used in an integrated way to complete a door to door transport chain.” [5] 

 
 
Det finns ytterligare sätt att beskriva intermodalitet där utgångspunkten är de effekter en 
ökning av intermodaliteten orsakar. En organisation som med stöd av EU arbetar för att öka 
intermodaliteten är EURIFT. De definierar begreppet intermodalitet som en kvalitets-
indikator, vilken visar graden av integration mellan de olika transportslagen, se figur 2 [6].  
 
 

Scope for  
efficient use of the 

transport system as a 
whole 

Stronger integration 
and improved 

complementary 
between modes 

Increasing 
intermodality 

 
 
 
 
 
 

Figur 2. Intermodalitet som kvalitetsindikator. [6]  
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4.1.3 Enhetslastbärare 

Vid transporter där gods måste överföras mellan olika transportslag är det nödvändigt att 
skapa en rationell omlastning mellan transportslagen. Av den anledningen har det utvecklats 
enhetslastbärare som innebär att en hantering av varje godsenhet undviks. Genom att 
godsenheten istället lastas i lastbäraren, utgör lastbäraren i sig en enhet för hantering vid 
omlastning. Införandet av standardiserade enhetslaster innebär att omlastningen mellan 
transportmedel har blivit enklare, snabbare och billigare. Det beror på att godset i sig inte 
hanteras vid omlastning samtidigt som det endast krävs en typ av hanteringsutrustning vid 
omlastningen. [4] 
 
De vanligaste enhetslastbärarna för intermodala transporter är: 
 
• Container 
• Växelflak 
• Trailer  
 
En samlingsbenämning för ovanstående enhetslastbärare är intermodala transportenheter. [7] 

4.1.4 Sjötransporter av enhetslaster 

Det finns flera olika typer av sjötransporter för hantering av enhetslaster vilka delas in efter 
hur lastbärarna lastas och lossas på fartygen [4]. Vid vertikala lyft används benämningen 
LoLo medan vid de fartyg där lastning och lossning sker i det horisontala planet benämns 
RoRo. En indelning av de fartygstyper som hanterar enhetslaster är följande [8]: 
 
• Container 
• Färja 
• RoRo 
 
Vid lasthanteringen av containerfartyg används den ovan nämnda LoLo-tekniken, vilket 
innebär att containrar vid lastning och lossning av fartyg hanteras med hjälp av en kran. 
Containerfartygens konstruktion innebär att containrarna placeras vilande på varandra i 
fartygets specialbyggda cell- eller facksystem.[4]   
 
Färjetransporter kan definieras som fartyg med kapacitet för mer än 12 passagerare och bilar, 
bussar, lastbilar och/eller tåg [8]. Denna typ av transporter är en kombination mellan last- och 
passagerarfartyg och vid lasthanteringen på färjor används RoRo-tekniken, vilket innebär att 
lasten rullas ombord på fartygen.  
 
RoRo-transporter utförs av flera olika fartygstyper men det gemensamma oavsett fartygstyp 
är att lasten rullas av och på fartygen vid dessa transporter. Till skillnad mot färjetrafiken som 
transporterar både fordon och förare transporterar RoRo-fartyg enhetslastat gods i trailers, 
järnvägsvagnar och containrar [8].  

  11 
 
 



Referensram 
 

4.2 Regelverken kring farligt gods 

De svenska regelverken kring farligt gods bygger i huvudsak på internationella konventioner 
och direktiv. De här konventionerna och direktiven har sedan införts i de svenska 
transportmyndigheternas författningar och föreskrifter som reglerar transporter av farligt gods 
i Sverige. Genom att varje transportslag agerar i sina egna specifika miljöer är 
förutsättningarna olika mellan transportslagen för att möjliggöra en säker transport av farligt 
gods. De internationella transporterna ställer dock krav på likartade regler vilket innebär att 
det internationella samarbetet är av stor betydelse. [9] 

4.2.1 Internationella organisationer och konventioner 

Oavsett vilket transportslag som utför en transport av farligt gods, ligger FN- 
rekommendationer till grund för hur godset ska hanteras. Av de här rekommendationerna 
framgår vilka klasser olika typer av farligt gods ska tillhöra. Utöver den här klassindelningen 
utarbetas även en lista på ämnen och blandningar där de som uppfyller kriterierna för farligt 
gods identifieras med ett fyrsiffrigt nummer. Det här fyrsiffriga numret utgör ett ämnes UN-
nummer. Rekommendationerna innehåller även lämpligt val av förpackningar och tankar för 
olika ämnen samt särskilda krav för transport av vissa ämnen. Dessa rekommendationer ligger 
sedan till grund för utarbetandet av de transportslagsspecifika reglerna. De organisationer som 
utarbetar transportslagsspecifika regelverk och berörs i denna rapport är IMO, ECE samt 
OTIF. Figur 3 visar en översiktsbild över de transportslagsspecifika organisationerna. Pilarna 
i figuren visar dels de olika transportslagens regelverk, samt att det sker ett samarbete mellan 
organisationerna för väg- och järnvägstransporter. [9] 
 
 
 

IMO 

FN 

IMDG RID 

OTIF 

ADR 

ECE 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figur 3. Transportslagsspecifika organisationer och regelverk.  
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IMO 
IMO är det FN-organ som ger ut regler för internationella sjötransporter av farligt gods. 
Reglerna är inte ett fast regelverk utan endast rekommendationer som en mängd stater genom 
sin nationella lagstiftning satt i kraft. IMO har utarbetat den internationella IMDG-koden som 
består av ett regelverk avseende transport av farligt gods i förpackad form [10]. När det gäller 
farligt gods som inte är i förpackad form, exempelvis i bulkform eller radioaktivt gods, finns 
ytterligare koder utgivna av IMO. Därutöver har IMO utvecklat internationella konventioner 
rörande marin säkerhet som har anknytning till farligt gods. [9] 
 
• SOLAS 74/78 – Den här konventionen anger bland annat de tekniska krav som ställs på 

fartygets konstruktion och utrustning för att det ska få transportera farligt gods. 
 
• MARPOL 73/78 – Den här internationella konventionen har kommit till för att förhindra 

föroreningar från fartyg och ger anvisningar hur ämnen som är klassade som farligt gods 
ska hanteras. Den här konventionen anger även hur ett ämne ska bedömas som 
havsförorenande. 

ECE 
ECE är det FN-organ som med FN-rekommendationerna som underlag utvecklat en europeisk 
överenskommelse för vägtransporter av farligt gods inom Europa. Benämningen på den här 
överenskommelsen är ADR. I nuläget är det 34 länder i Europa som antagit ADR-
överenskommelsen och på så sätt accepterat att de gränsöverskridande transporterna mellan 
de europeiska länderna ska regleras av ADR [3]. [9] 

OTIF 
När det gäller internationella järnvägstransporter av farligt gods arbetar den internationella 
järnvägsorganisationen OTIF fram gällande regler som utmynnar i regelverket RID. Precis 
som FN-organen arbetar den här organisationen efter FN:s rekommendationer vid 
utformningen av RID. Det sker även ett fortlöpande samarbete mellan OTIF och vissa 
kommittéer i ECE för att harmonisera regelverken för väg- och järnvägstransporter för att på 
så sätt underlätta multimodala transporter av farligt gods. [9] 

4.2.2 Europeiska unionen och EG-direktiv 

De stater som är medlemmar i EU har enats om att samarbeta och genomföra en gemensam 
lagstiftning inom vissa områden. När det gäller området transporter har medlemsländerna 
enats om en gemensam transportpolitik. En följd av det är att transporter regleras genom 
gemensamma rättsakter. Frågor som berör transporter handhas av ”Generaldirektoratet för 
energi och transport” och området farligt gods faller in under transport. Frågor om farligt gods 
handhas av en speciell enhet som utarbetar förslag till rättsakter. De här förslagen har 
inneburit att beslut fattats om att införa ett flertal olika direktiv inom området. Genom 
nationernas medlemskap är varje stat skyldig att implementera direktivens innehåll till 
nationens egen lagstiftning, men nationerna har rätten att själva formulera utformningen av 
direktiven. Det finns fem direktiv som har direkt anknytning till farligt gods. De här 
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direktiven utgörs av ADR-direktivet, Kontrolldirektivet, RID-direktivet, Direktivet om 
säkerhetsrådgivare samt Hazmat- och Sjöövervakningsdirektivet. [9] 

ADR-direktivet (94/55/EG) 
Genom ADR-direktivets införande har beslut fattats att FN:s internationella ADR-regler ska 
gälla inom och mellan medlemsstaterna i EU. Direktivet anger att alla EU-länder ska tillämpa 
samma regler för inrikestransport av farligt gods på väg. Det har fått följden att de svenska 
reglerna för inrikes vägtransport av farligt gods benämns ADR-S. [9] 

Kontrolldirektivet (95/50/EG) 
Kontrolldirektivet har införts sedan gränskontrollerna för transport av farligt gods på väg 
avvecklats mellan medlemsstaterna. Syftet med det här direktivet är att varje kontroll av 
farligt gods på väg ska ske på samma sätt, enligt en speciell checklista. Kontrolldirektivet 
innebär även att endast en kontroll är nödvändig vid internationella transporter, även om 
transporten sker genom flera olika medlemsstater. [9] 

RID-direktivet (96/49/EG) 
RID-direktivet omfattar regler för transport av farligt gods med järnvägstransporter. 
Direktivet anger att det internationella regelverket RID ska gälla såväl inom som mellan EU:s 
medlemsstater. Vid införandet av RID i de svenska föreskrifterna för transport av farligt gods 
med järnväg har det här regelverket fått benämningen RID-S. [9] 

Direktivet om säkerhetsrådgivare (96/35/EG) 
I och med direktivet om säkerhetsrådgivare har EU:s medlemsstater beslutat att oavsett 
transportslag ska företag som transporterar, lastar och lossar farligt gods utse en 
säkerhetsrådgivare. Direktivet gäller även avsändare som lämnar farligt gods för transport. 
Säkerhetsrådgivarens uppgift är förebyggande arbete för att öka transportsäkerheten för att 
skydda människor, miljö och egendom. Säkerhetsrådgivaren ska således vidta erforderliga 
åtgärder för att förebygga olyckor i samband med farligt gods. [9] 

Hazmat  direktivet (93/75/EG) 
Hazmat direktivet berör bestämmelser om minimikrav samt informationsplikt för fartyg som 
anlöper eller avgår från europeiska gemenskapens hamnar med farligt eller förorenande gods. 
Hazmat direktivet anger även att IMO:s rekommendationer och koder ska tillämpas bland 
medlemsstaterna. [9] 

Sjöövervakningsdirektivet (2002/59/EG) 
Det här sjöfartsdirektivet ersätter bland annat det tidigare Hazmat direktivet 93/75/EEG som 
berörde bestämmelser om minimikrav samt informationsplikt för fartyg som anlöper eller 
avgår från europeiska gemenskapens hamnar med farligt eller förorenande gods. Det nya 
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direktivet, 2002/59/EG, omfattar även det krav för fartyg som transporterar farligt gods. 
Utöver det anges även i direktivet att ett övervaknings- och informationssystem för sjötrafik i 
gemenskapen ska inrättas. Uppbyggandet av det här informations- och övervakningssystemet 
ska enligt direktivet ske genom ett samarbete mellan medlemsstaterna, samt att 
informationsutbytet nationer emellan ska ske på elektronisk väg. [11] 

4.2.3 Dokumentation vid transport 

Beroende på vilket transportslag som det farliga godset transporteras med krävs olika typer av 
dokument som beskriver godset och dess egenskaper.  

Sjötransport 
För sjötransporter av farligt gods ska en godsdeklaration, DGD, medfölja transporten. Det är 
ett dokument där godset deklareras enligt de krav som Sjöfartsverket, IMO och IMDG-koden 
ställer för transport av farligt gods. Godsdeklarationen ska förutom att beskriva det farliga 
godset dels innehålla anvisningar för åtgärder vid nödsituationer kring det farliga ämnet, dels 
innehålla en försäkran att de redovisade uppgifterna är korrekta. IMDG-kodens krav på 
innehåll i godsdeklarationen åskådliggörs i Bilaga 1.  
 
I de fall det farliga godset lastas i en enhet för sjötransport, exempelvis container, trailer eller 
annat fordon, ska ytterligare en deklaration/certifikat bifogas till DGD. Det här certifikatet ska 
vara utfärdat av den som ansvarat för stuvning/lastning av enheten och ska intyga att godset 
och enheten uppfyller kraven för en sjötransport av farligt gods. [12] 

Vägtransport 
Vid vägtransporter av farligt gods krävs en deklaration av godset enligt de krav regelverket 
ADR/ADR-S ställer, se Bilaga 2. Utöver godsdeklarationen ska föraren även vara försedd 
med instruktioner, ett så kallat transportkort, för att kunna vidta åtgärder vid olyckshändelse 
eller nödläge under transport.  
 
Vid de omständigheter då farligt gods lastas i en enhetslastbärare och vägtransporten efterföljs 
av en sjötransport gäller samma förutsättningar som vid sjötransport det vill säga att ett 
stuvningscertifikat, enligt IMDG-koden, ska bifogas godsdeklarationen. [13] 

Järnvägstransport 
På samma sätt som för sjö- och vägtransport krävs en godsdeklaration enligt de krav 
RID/RID-S ställer för transport av farligt gods med järnväg, se Bilaga 3. För 
järnvägstransporter krävs emellertid inte att några anvisningar eller instruktioner för 
nödfallsåtgärder vid olyckshändelse bifogas till godsdeklarationen. Då enhetslastbärare 
utnyttjas och järnvägstransporten efterföljs av sjötransport gäller samma förutsättningar som 
vid vägtransporter, angående stuvningscertifikat. [14] 
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Multimodala transporter 
Vid multimodala transporter av farligt gods finns särskilda formulär utformade som kan 
användas som kombinerad handling för godsdeklaration och stuvningsintyg, se Bilaga 4. Det 
här formuläret innebär att en och samma handling kan utnyttjas för hela transportkedjan. När 
en vägtransport ingår i transportkedjan krävs dock att även ett transportkort bifogas till den 
här multimodala godsdeklarationen. [12] [13] [14] 

4.2.4 Rapportering och förhandsanmälan 

Beroende på vilket transportslag som utför en transport av farligt gods ställer transportslagens 
regelverk olika krav på att transporten ska rapporteras och förhandsanmälas.  

Sjötransport 
Fartyg som lämnar en medlemsstats hamn med farligt eller förorenande gods ska senast vid 
avgången från hamnen lämna uppgifter om lasten till den myndighet som anvisats av 
medlemsstaten. Uppgiftslämnaren kan antingen vara rederi, agent eller fartygets befälhavare.  
För fartyg som avgår från en svensk hamn sker den här rapporteringen till MRCC, 
Sjöräddningscentralen i Göteborg [15].  
 
Vad avser fartyg som avgår från en hamn utanför den europeiska gemenskapen, med farligt 
gods i lasten, med avsikt att angöra en svensk hamn ska upplysningar lämnas senast vid 
avgången eller då destinationshamnen är känd. Även den här anmälan ska ske till MRCC och 
de uppgifter som ska ingå i den här anmälan finns beskrivna i Bilaga 5.   
 
Vid sjötransporter finns även en skyldighet att anmäla uppgifter om farligt gods till 
hamnmyndigheten i destinationshamnen. En farligt gods anmälan ska i allmänhet ske senast 
24 h innan fartyg ankommer hamnen med farligt gods i lasten [17]. De uppgifter som ska ingå 
i den här anmälan finns återgivna i Bilaga 6.  
 
Vid händelse av olycka eller incident som kan resultera i förorening av en medlemsstats 
farvatten eller kust är befälhavaren på ett fartyg skyldig att rapportera händelsen. 
Rapporteringen ska ske till den landcentral som är ansvarig för det geografiska området. De 
händelser som utgör hot mot svenska farvatten och kuster ska rapporteras till MRCC i 
Göteborg. [16] 

Vägtransport 
Då en vägtransport innebär att farligt gods ska transporteras till ett hamnområde krävs en 
förhandsanmälan av transporten till den part som ansvarar för lastningen av godset på 
fartyget. Tidpunkten då hamnen ska ha mottagit en förhandsanmälan är senast ett dygn innan 
godset ankommer hamnen eller vid färjetransporter i god tid innan godset ankommer 
hamnområdet. De uppgifter som ska ingå i förhandsanmälan av vägtransport till hamnområde 
finns beskrivna i Bilaga 7.  
 
Utöver ovanstående förhandsanmälan krävs normalt ingen rapportering, förutsatt att inte 
transporten innefattar sådana ämnen som kräver särskilda tillstånd för att överhuvudtaget få 
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transporteras eller vid händelse av olycka. Vid olyckshändelse ska transportören rapportera 
tillbudet till polis och räddningstjänst, SOS-alarmering. [13] 

Järnvägstransport 
Varje järnvägstransport av farligt gods ska i förväg anmälas av tågoperatören till Banverket 
Trafik, tidigare Tågtrafikledningen. Det regleras genom det avtal tågoperatören ingår med 
Banverket för att få tillstånd att trafikera spåren. De uppgifter som ska ingå i anmälan till 
Banverket Trafik och rör det farliga godset är: UN-nummer, klass och mängd. Vad avser 
järnvägstransporter av farligt gods till hamnområden kräver inte regelverket någon 
förhandsanmälan av transporten [14].  
 
Vid händelse av olycka är den som utför transporten av farligt gods skyldig att omedelbart 
anmäla händelsen till Banverket Trafik. Banverket Trafik i sin tur ansvarar för att 
vidarerapportera den här informationen till SOS-alarmering och Järnvägsinspektionen. Detta 
regleras av Banverket Trafiks interna föreskrifter. [18] 
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4.3 Ansvaret vid transport av farligt gods 

När rekommendationer, konventioner och direktiv antagits i svensk lagstiftning ligger det på 
transportmyndigheternas ansvar att ge ut föreskrifter som beskriver de specifika 
förutsättningar som gäller för transportslaget ifråga. Till detta kommer även ett ansvar att 
tillse att lagar och föreskrifter efterlevs. [9] 

4.3.1 Myndighetsansvaret 

Avseende ansvariga myndigheter för transporter av farligt gods vilar det på två olika 
departement, Försvarsdepartementet samt Näringsdepartementet. Departementen i sin tur har 
sedan olika statliga myndigheter som svarar för den löpande verksamheten. När det gäller 
Försvarsdepartementet är Statens räddningsverk samt Kustbevakningen de statliga 
myndigheter som ansvarar för verksamhetsområdet ”Skydd mot olyckor” [19]. Av dessa 
myndigheter utgör Statens räddningsverk transportmyndighet för landtransporter av farligt 
gods. 
 
De transportmyndigheter som ligger under Näringsdepartementet och bär ansvaret för frågor 
kring transporter av farligt gods är Sjöfartsverket samt Luftfartsverket. Till de ovan nämnda 
myndigheterna tillkommer andra myndigheter vars uppgift är att utöva tillsyn att lagen 
(1982:821) om transport av farligt gods efterlevs. Till dessa hör bland annat Tull- och 
Polismyndigheten. [20]  

Sjötransporter 
Den transportmyndighet som ansvarar för sjötransporter av farligt gods är Sjöfartsverket. 
Sjöfartsverket är även den myndighet som utfärdar föreskrifter för sjötransporter av farligt 
gods. Bland föreskrifterna om farligt gods är den internationella IMDG-koden antagen och 
Hazmat direktiv 93/75/EG [9]. Sjöfartsverket har även ett ansvar att utöva tillsyn av att lagen 
om farligt gods samt gällande föreskrifter efterlevs inom området sjötransporter.  
 
För att utöva tillsynen att reglerna efterlevs är även Tullverket och Kustbevakning 
involverade i tillsynsarbetet. Tullverket ansvarar för tillsynen av fordon och andra lastenheter 
som inkommer med fartyg. Kustbevakningens uppgift är att enligt särskilda föreskrifter utföra 
sjöövervakning och annan kontroll- och tillsynsverksamhet samt miljöräddningstjänst till 
sjöss. När det gäller farligt gods har Kustbevakningen ansvaret att utöva tillsyn i den 
utsträckning som Sjöfartsverket och Tullverket inom sina respektive områden beslutar i 
samråd med Kustbevakningen. [20] 

Landtransporter  
Statens räddningsverk är den transportmyndighet som ansvarar för landtransporter av farligt 
gods. Räddningsverkets uppgifter är bland annat att ge ut de föreskrifter som ska gälla vid 
landtransporter av farligt gods, ADR-S och RID-S. Dessutom har den här 
transportmyndigheten ett samordningsansvar för reglerna vid sjö-, luft- och landtransporter. 
Samordningsansvaret innebär bland annat att samordna säkerhetsföreskrifterna för land-, sjö- 
och lufttransporter av farligt gods samt att samordna det svenska arbetet i internationella 
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organ. Statens räddningsverk har även i uppgift att utöva tillsyn, oavsett transportslag, så att 
lagen om säkerhetsrådgivare efterlevs. [21] 
 
De myndigheter som utövar tillsyn att föreskrifterna vid landtransporter efterlevs är 
Polismyndigheten, Banverket och Tullverket. Polismyndigheten ansvarar för tillsynen av 
vägtransporter av farligt gods. Banverket som även inkluderar Järnvägsinspektionen ansvarar 
för tillsynen vid järnvägstransporter. Tullverkets tillsynsområde är vägtransporter till 
respektive från utlandet i omedelbar närhet av gränspassage. [20] 

4.3.2 Övriga aktörer 

Utöver myndigheternas ansvar har även de aktörer som är i direkt kontakt med det farliga 
godset ett ansvar. När det gäller information i samband med transporter av farligt gods har 
avsändaren ett primärt informationsansvar och den som tar emot gods för vidarebefordran har 
ett sekundärt ansvar. [9] 

Avsändare 
Det primära informationsansvaret omfattar bland annat att utfärda en deklaration av det 
farliga godset i enlighet med de aktuella transportslagens regelverk för den specifika 
transporten. Det innebär exempelvis att då en transportkedja innefattar flera olika 
transportslag ska avsändaren deklarera godset så det uppfyller de krav som ställs för 
respektive transportslag. I de fall en enhetslastbärare utnyttjas vid en sjötransport i 
transportkedjan är avsändaren ansvarig, i de fall avsändaren stuvat enhetslastbäraren, att 
bifoga ett stuvningsintyg eller certifikat för enhetslastbäraren. Utöver dokumentationen är 
även avsändaren ansvarig för en korrekt märkning av godset. [9] 

Vidaretransportör 
Med vidaretransportör avses exempelvis speditör, transportör, transportör som överlämnar till 
nästa transportör, transportör som kör för egen räkning, annan som kör för egen räkning och 
förare. Innebörden av det sekundära informationsansvaret omfattar bland annat att 
vidarebefordra den godsdeklaration som avsändaren utfärdat till nästföljande aktör i 
transportkedjan. Vidaretransportören har även en form av undersökningsplikt. Det innebär att 
den mottagande transportören måste efterfråga en utebliven godsdeklaration vid misstanke om 
att lasten innehåller farligt gods. [9] 
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4.4 Sjötransportmarknadens framtida utveckling 

De sjöburna bulktransporterna av framförallt energiråvaror dominerar världens sjötransporter 
idag och antas fortsätta göra det även inom en överskådlig framtid. Bulktransporterna visar 
dock en relativt låg tillväxttakt, 1-2 procent per år, vilket kan vara ett tecken på att 
möjligheterna att utnyttja skalfördelar i denna sektor tenderar att stagnera. Sjötransporter av 
enhetslaster däremot visar en fortsatt uppgång som förväntas fortsätta under den närmsta 
tioårsperioden. I denna sektor förväntas exempelvis containertransporterna stå för en 
tillväxttakt på ca 7 procent per år, vilket innebär en fördubbling av antalet containrar år 2010.  
 
För svenskt vidkommande har de sjötransporter där enhetslaster utnyttjas den högsta 
tillväxttakten och förväntas även fortsättningsvis, den närmsta tioårsperioden, svara för den 
största tillväxttakten. Figur 4 visar transporter på Sverige per last- och fartygstyp första 
halvåret år 2001.  
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Figur 4. Transporter på Sverige per last- och fartygstyp, första halvåret 2001. [8], egen 
omarbetning. 

 
 
 
Det ökade utnyttjandet av enhetslaster innebär att hamnens roll i det framtida 
transportsystemet är av central betydelse för utvecklingen inom sjöfarten och 
transportsektorn. Som terminal och omlastningspunkt mellan land- och sjötransporter utgör 
hamnen ett nav i den intermodala transportkedjan. [8] 
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5 Sjöfartsportalen  
Detta kapitel inleds med en bakgrund till Sjöfartsportalen varefter en beskrivning av 
Sjöfartsportalens kravspecifikation behandlas.  
 
Sjöfartsverket driver ett projekt med syfte att skapa ett nationellt informationssystem för 
sjöfarten i form av en Sjöfartsportal där aktörer i den här näringsgrenen ska kunna hämta och 
lämna information på elektronisk väg.  

5.1 Allmänt 

Det åligger Sverige och Sjöfartsverket, liksom övriga medlemsstaters sjöfartsmyndigheter, att 
uppfylla de EU-krav som ställs för ett gemensamt övervaknings- och informationssystem.  
 
Utöver dessa krav finns enligt Sjöfartsverket flera olika anledningar att ta initiativ till att 
skapa ett nationellt informationssystem. Följande punkter utgör några av anledningarna [22]: 
 
• Förbättra och förenkla för sjöfarten genom att verka för enhetliga rutiner vid ankomst 

samt avgång från svenska hamnar. 
• Ökad säkerhet genom att snabbt kunna koppla fartyg till last och i synnerhet till farlig last 

vid tillbud och olyckor. 
• Förenkla informationsutbytet mellan olika aktörer i sjöfartssektorn. 
• Bättre uppföljning och statistik över fartygsrörelser och transporterat gods. 
 
 

5.2 Bakgrund 

Bakgrunden till sjöfartsportalen är bland annat det EU-stödda konceptet VTMIS. Konceptet 
VTMIS syftar till att på ett effektivt sätt utnyttja informationsteknik och telekommunikation 
för att underlätta informationsflödet vid sjötransporter och göra viktig information lätt 
tillgänglig för olika intressenter. [23] 
 
En del av VTMIS utgörs av projektet SSN vars utgångspunkt är att utveckla en europeisk 
plattform för utbyte av sjöfartsinformation mellan medlemsstaterna i Europeiska Unionen. 
För att åstadkomma det är huvudsyftet med SSN att uppföra ett informationssystem mellan 
EU:s medlemsstater och på så sätt möjliggöra ett samarbete mellan staterna för att förhindra 
olyckor och utsläpp i den marina miljön. Uppbyggnaden av informationssystemet ska ske 
genom att var och en av medlemsstaterna, med stöd av direktiv 2002/59/EG, ska kunna 
tillhandahålla sjötrafikövervakningsinformation tillgänglig för andra medlemsstater [11]. 
Projektet SSN uppgift är således att upprätta den plattform av gemensamma ramar som gör att 
ett elektroniskt informationsutbyte mellan medlemsstaterna är möjligt.  
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Strukturen på SSN bygger i grova drag på en central referensdatabas (1) och nationella 
databaser (2) där all information lagras, se figur 5. När information ändras (uppdateras, 
adderas eller tas bort) i de nationella databaserna skickas en notifikation till den centrala 
referensdatabasen. Referensdatabasens uppgift är inte att lagra information utan att ha 
kännedom i vilken nationell databas den efterfrågade informationen finns att hämta.  
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Figur 5. Principskiss på uppbyggnaden av SSN. 

 
 
Kommunikationsmetoden mellan de nationella databaserna och referensdatabasen ska ske 
med  XML meddelanden. [24]  

5.3 Sjöfartsportalens kravspecifikation 

Sjöfartsportalens kravspecifikation visar hur den svenska delen av det gemensamma 
övervakningssystemet för sjöfarten är tänkt att fungera för hantering av information som rör 
farligt gods. Sjöfartsportalens första fas omfattas av att rederi/agent ska utföra fartygsanmälan 
samt anmälan av farligt gods genom Sjöfartsportalen och brukar benämnas FGRS. [25] 

5.3.1 Systemuppbyggnad 

Sjöfartsportalen är tänkt att bestå av tre sammanlänkade servrar, se figur 6.  
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Figur 6. Sjöfartsportalens systemuppbyggnad. [25], egen omarbetning. 
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Kärnan i Sjöfartsportalen utgörs av Portalservern som ansvarar för att ta emot och lagra 
informationen i de rapporteringar och anmälningar som rederi/agent utför. Portalservern 
ansvarar även att på begäran kunna vidarebefordra informationen till externa och interna 
aktörer via de två webbservrarna. Ytterligare en uppgift Portalservern har är att kommunicera 
med SSN. Den information som lagras ska efter en tid omarbetas till statistik och kunna göras 
tillgänglig i olika omfattning beroende på aktörens verksamhetsområde och behörighet. 
Statistikuppgifterna som lagras kommer att avidentifieras från information som kan knyta 
laster till ett visst fartyg eller rederi samt ytterligare uppgifter som kan upplevas som 
affärshemligheter. [25] 

Kommunikation 
Den rapportering och anmälan som rederi/agent utför ska antingen kunna ske med hjälp av 
Internet och ett webbgränssnitt eller genom XML- respektive EDIFACT-meddelanden. 
Sjöfartsportalen ska även möjliggöra för rederi/agent att via webbgränssnittet kunna efterfråga 
och se sina olika anmälningar.  
 
Beroende på de olika hamnarnas tekniska förutsättningar är det tänkt att Sjöfartsportalen ska 
vidarebefordra anmälningarna till den aktuella hamnen med antingen XML eller EDIFACT 
meddelanden. Under de omständigheter en hamn inte har möjligheten att kunna ta emot dessa 
meddelanden finns fortfarande möjligheten att ta del av anmälningarna genom 
webbgränssnittet. Genom webbgränssnittet ska även hamnen kunna efterfråga statistik över 
mängden farligt gods som passerat den aktuella hamnen.  
 
De externa myndigheternas kommunikationsväg med Sjöfartsportalen ska ske via 
webbgränssnitt. Med hjälp av webbgränssnittet ska myndigheterna kunna ställa frågor till 
Sjöfartsportalen om ett specifikt fartyg eller trafik till/från en viss hamn. Sjöfartsportalen ska 
då svara med de anmälningar som är aktuella för det efterfrågade fartyget eller hamnen.  
 
Kommunikationen med Sjöfartsportalen för de interna myndigheterna ska ske genom 
Sjöfartsverkets Intranät. Via Intranätet ska det vara möjligt att kunna efterfråga anmälningar 
som berör ett fartyg eller en hamn. Det ska även vara möjligt att efterfråga statistik över 
mängder och typer av farligt gods strukturerat efter ankomst och avgång från specifika 
hamnar. Det är även tänkt att rederi/agent ska ha möjligheten att kontakta Sjöfartsverket så att 
de olika anmälningarna även kan rapporteras av Sjöfartsverkets personal via Intranätet. [25]  

5.3.2 Meddelanden 

De meddelanden som är aktuella för rapportering och anmälan till Sjöfartsportalen är tänkt att 
baseras på standardiserade EDIFACT-meddelanden. Genom att det saknas standardiserade 
XML-meddelanden är avsikten att XML-meddelandena i så stor utsträckning som möjligt ska 
likna EDIFACT-meddelandena. De fullständiga EDIFACT-meddelandena innehåller mer 
information än vad kravspecifikationen anger. Beroende på implementeringen av de aktuella 
meddelandena betyder det att möjligheten finns att lägga till ytterligare uppgifter utöver de 
som ingår i kravspecifikationen. Dessutom ska samma meddelande kunna skickas till flera 
olika aktörer med olika informationsbehov.  
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De elektroniska meddelanden som ska rapporteras till Sjöfartsportalen består av 
fartygsanmälan samt farligt gods anmälan. Vid rapporteringen av fartygsanmälan får den 
aktör som rapporterar in uppgifterna en unik identitet. Den unika identiteten används sedan 
för att länka farligt gods anmälan till det berörda fartyget. [25] 

Fartygsanmälan 
Minimikravet för innehållet i de elektroniska meddelandena för fartygsanmälan vid ankomst 
eller avgång från svensk hamn är följande [11]: 
 
• Fartygsidentitet:  - Namn 

- Signalbokstäver 
- IMO-nummer eller MMSI-nummer 

 
• Destinationshamn 
 
• Tid:  - Beräknad avgångstid 

- Beräknad ankomsttid 
 

• Antal personer ombord 
 

Det här meddelandet ska baseras på EDIFACT-meddelandet CUSREP. Beroende på 
implementeringen av det här meddelandet innebär det att det finns möjligheter att lägga till 
ytterligare uppgifter till meddelandet. [25] 
 

Farligt gods anmälan 
Minimikravet för innehållet i det elektroniska meddelandet för anmälan av farligt gods är 
följande uppgifter [11]: 
 
• Fartygsidentitet:  - Namn 

- Signalbokstäver 
- IMO-nummer eller MMSI-nummer 

 
• Destinationshamn 
 
• Tid:  - Beräknad avgångstid 

- Beräknad ankomsttid 
 

• Antal personer ombord 
 
• Lastuppgifter: - UN-nummer 

- Klass enligt IMDG-, IBC- och IGC-koden 
- Fartygets INF-klassificering i förekommande fall 

  - Mängd 
  - Placering ombord 
  - Identifieringsnummer på transportenheter 
 
• Bekräftelse att lastplan, manifest eller förteckning finns ombord fartyget som närmare beskriver det farliga 

eller förorenade godsets placering ombord. 
 
• Adress där detaljerad information om godset kan erhållas. 
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Det här meddelandet ska baseras på EDIFACT-meddelandet IFTDGN. Beroende på 
implementeringen av det här meddelandet finns möjligheten att lägga till ytterligare uppgifter 
till meddelandet. [25] 

5.3.3 Informationsutbyte med Sjöfartsportalen och SSN 

Genom att rederi/agent utför en fartygsanmälan om ankomst till svensk hamn i 
Sjöfartsportalen är avsikten att Sjöfartsportalen ska meddela SSN att den informationen finns 
i Sverige. Sjöfartsportalen ska även fråga SSN om det finns någon farligt gods anmälan 
knuten till det specifika fartyget. I de fall en anmälan finns lagrar Sjöfartsportalen anmälan 
och vidarebefordrar både fartygsanmälan och farligt gods anmälan till den berörda hamnen. 
Under de omständigheter en farligt gods anmälan saknas ska SSN istället skicka uppgifter om 
var information om godset finns att hämta. Det här förfarandet avser sjötransporter inom EU. 
 
När ett fartyg avgår från en hamn utanför den europeiska gemenskapen är det meningen att 
rederi/agent ska utföra både en fartygsanmälan och en farligt gods anmälan till 
Sjöfartsportalen. Sjöfartsportalen ska därefter lagra informationen och meddela SSN att 
Sverige har information om både fartygets ankomst samt att det bär farligt gods.  
 
Vid ett fartygs avgång utför rederi/agent en fartygsanmälan till Sjöfartsportalen, om avgång 
från svensk hamn. I de fall farligt gods finns ombord på fartyget gör rederi/agent även en 
farligt gods anmälan vid fartygets avgång. Därefter meddelas SSN att Sjöfartsportalen har 
information om både ett fartygs avgång och en farligt gods anmälan som är förknippad med 
fartyget. [25] 
 
Innehållet i meddelandena för informationsutbytet med SSN finns beskrivna i Bilaga 8. 
Meddelandet om var information om det farliga godset finns att hämta är ännu ej definierat.  

5.3.4 Bekräftelse 

De meddelanden som rederi/agent skickar till Sjöfartsportalen och som därefter 
vidarebefordras till en hamn är inte tänkt att omfatta något bekräftelsemeddelande. Det 
innebär att hamnen inte har möjligheten att via Sjöfartsportalen bekräfta till rederi/agent att ett 
meddelande är mottaget. Sjöfartsportalen är tänkt att erbjuda en förenkling för rederi/agent 
och hamnar vid rapportering av farligt gods och fartygsanmälan. Däremot ska inte 
Sjöfartsportalen bedriva den operativa verksamhet som anmälningarna kan föranleda för 
rederier/agenter och hamnar. [25] 
 
 
 

  25 
 
 



Nulägesbeskrivning 
 

6 Nulägesbeskrivning  
Detta kapitel beskriver kort Norrköpings hamns verksamhet. Därefter beskrivs vilka olika 
aktörer som är delaktiga vid en intermodal transport av farligt gods som passerar genom 
Norrköpings hamn. Vidare beskrivs hur informationsutbytet mellan de olika aktörerna sker 
idag. Kapitlet avslutas med ett avsnitt som kommenterar informationsflödet kring de aktörer 
som även ingår i Sjöfartsportalens kravspecifikation.  
 
Information i det här kapitlet bygger på intervjuer med de aktörer som är delaktiga i 
informationsutbytet kring farligt gods. Av Bilaga 9 framgår vilka aktörer som intervjuats samt 
när och hur. Vad avser informationsutbytet mellan de olika aktörerna beskrivs först utbytet 
vid hamn och agent. Därefter behandlas informationsutbytet vid vägtransporter varefter 
kombinerade väg- och järnvägstransporter av farligt gods till respektive från hamnen 
behandlas.  

6.1 Norrköpings hamn 

De fartyg som trafikerar Norrköpings hamn och hanterar enhetslaster är av två olika typer, 
container- och RoRo-fartyg. Lokaliseringen kring hanteringen av enhetslaster är koncentrerad 
till två olika terminaler, Öhmankajens godsterminal samt Pampushamnens godsterminal. De 
intermodala transportenheter som förekommer är i huvudsak containrar. 
 
Öhmansterminalen svarar för huvuddelen av containertrafiken vid Norrköpings hamn. Den 
här terminalen har anlöp av mindre containerfartyg, så kallade feederfartyg, i linjetrafik som 
matar de större hamnarna på kontinenten med containrar. Till Öhmanskajen anlöper även 
fartyg av multipurpose-typen, det vill säga kombinerade RoRo- och LoLo-fartyg. För att rulla 
ombord lasten utnyttjas ofta speciella flak. Flaken är konstruerade så att terminaltraktorer 
snabbt ska kunna lasta och lossa fartyget för att minska fartygets tid i hamn. De är dock inte 
anpassade att fungera i intermodala transportkedjor då flaken lastas och lossas vid 
terminalområdet. Det gods som LoLo-tekniken utnyttjas för utgörs till viss del av containrar. 
 
De fartygstyper som trafikerar Pampusterminalen består i huvudsak av multipurpose-fartyg. 
Lastning och lossning av fartygen sker på ett likartat sätt som vid Öhmansterminalen men 
Pampusterminalen har en mer omfattande containerhantering när det gäller fartyg av typen 
multipurpose.  
 
Landtransporter av intermodala transportenheter, containrar, till och från terminalerna sker 
idag framförallt med vägtransporter. Det förekommer att containrar transporteras med järnväg 
till och från Norrköping via en kombiterminal som är lokaliserad i närheten av hamnen, men 
transporten mellan kombiterminal och hamnens terminaler sker framförallt med vägtransport. 
Vid årskiftet 2002/2003 lokaliserades kombiterminalen i direkt anslutning till Norrköpings 
hamn och Öhmansterminalen. 
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6.1.1 Hantering av farligt gods 

Hanteringen av farligt gods i intermodala transportenheter utgör en liten del av den totala 
mängden gods i intermodala transportenheter vid Norrköpings hamn. Den huvudsakliga 
hanteringen av farligt gods i intermodala transportenheter sker vid import.  

6.2 Aktörer 

Vid landtransporter som föregår respektive efterföljer sjötransporter i Norrköpings hamn har 
ett flertal olika aktörer kunnat identifieras som är delaktiga i informationsflödet kring farligt 
gods. 

6.2.1 Agent/speditör 

Agentens/speditörens ansvar ligger bland annat i att sköta kontakterna med de involverade 
aktörerna i samband med en sjötransport. Ursprungligen ligger det här ansvaret på rederierna, 
men för att underlätta förfarandet i samband med ett fartygs anlöp delegeras ansvaret ofta till 
lokala agenter.   
 
Gemensamt för de agenter som är verksamma vid Norrköpings hamn är att de inte enbart 
besitter rollen som agenter utan även är speditörer. Speditörsrollen innebär att ansvaret 
överstigit enbart sjötransporten till att även omfatta landtransporten till respektive från 
hamnen. En följd av det är att agent/speditör även ansvarar för att förhandsanmäla 
vägtransporten av det farliga godset till hamnen.  
 
Agent/speditör har idag inget elektroniskt datautbyte med någon av aktörerna som är 
involverade i hanteringen av farligt gods. Diskussioner har förts mellan hamnen och 
agenter/speditörer där hamnen framfört synpunkter på nyttan med ett utbyte av information 
mellan datasystemen, ej enbart för farligt gods. Ur agentens verksamhetsperspektiv är det 
dock inte någon idealisk lösning då deras verksamhet spänner över skilda områden där 
sjötransporter endast utgör en del av verksamheten. 
 
Standarden på de här agenternas/speditörernas datasystem varierar. En agent/speditör har ett 
och samma datasystem för sin verksamhet, uppbyggt i olika verksamhetsspecifika moduler. 
Den andra agenten/speditören har olika system för olika verksamheter. Det planeras dock att 
under år 2003 driftsätta ett nytt datasystem som kan hantera den här agentens/speditörens 
samtliga verksamhetsområden. 

6.2.2 Hamnmyndigheten 

Hamnmyndighetens ansvar ligger bland annat i att ge fartyg tillstånd att anlöpa hamnen. Det 
sker genom att hamnmyndigheten tar emot en fartygsanmälan som innehåller uppgifter kring 
fartyget och önskemål om kajplats. Om fartyget har farligt gods i lasten skickas även en 
farligt gods anmälan till hamnmyndigheten. För att göra den här anmälan finns en särskild 
blankett framtagen, se Bilaga 10. Vanligast förekommande är dock att anmälan ankommer 
hamnmyndigheten på alternativa sätt än de speciellt framtagna dokumenten. Uppgifterna i 
anmälan av det farliga gods som finns på ankommande fartyg kopieras, därefter får 
stuveriförmannen ett exemplar medan det andra arkiveras i en pärm. Hamnmyndigheten har 
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ordnings- och säkerhetsföreskrifter för verksamheten som utfärdats av Länsstyrelsen. För 
hanteringen av farligt gods hänvisar denna föreskrift till särskilda bestämmelser. De särskilda 
bestämmelser som hänvisas till är de gällande regelverken för transport av farligt gods.  
 
Varje fartyg som ankommer och avgår från Norrköpings hamn registreras manuellt i hamnens 
interna datasystem, InPort. Vid ett fartygs ankomst registreras information om fartyget i 
datasystemet och fartyget tilldelas ett specifikt anlöpsnummer. Den avregistrering som sker 
vid fartygets avgång innebär att fartygets anlöpsnummer försvinner ur det interna 
datasystemet.  

6.2.3 Hamnterminal 

Hamnterminalen är den aktör som svarar för den fysiska hanteringen av godset i 
hamnområdet. Hamnterminalen ansvarar bland annat för mottagande, utlämnande och 
omlastning av gods mellan en landtransport och en sjötransport. För farligt gods finns 
särskilda uppställningsplatser anvisade och det är hamnterminalens uppgift att godset ställs på 
anvisad plats. Innan farligt gods ankommer hamnterminalen med en vägtransport ska även 
hamnterminalen ha mottagit en förhandsanmälan av transporten.  
 
Oavsett vilken typ av gods som hamnterminalen tar emot förs uppgifter om godset in i 
hamnens interna datasystem. Vid hanteringen av inkommande containrar med landtransport 
matas information in manuellt i datasystemet, av hamnterminalen. De inmatade uppgifter 
utgörs av containerns identifikation, storlek, destination, avsändare, UN-nummer och klass. I 
samband med lastningen av ett fartyg för hamnterminalen, via datasystemet, över uppgifterna 
om de containrar som lastats till det aktuella fartyget och dess anlöpsnummer. Liknande 
procedur sker vid lossning av ankommande fartyg.   

6.2.4 Transportör 

Med transportör avses här den part som utför den fysiska vägtransporten av godset, egentligen 
åkeri. Transportörens uppgift när det gäller informationsutbytet med de involverade aktörerna 
består framförallt av att vidarebefordra de dokument som ska följa med det farliga godset. 
 
De transportörer som identifierats, som utför transporter av farligt gods till respektive från 
Norrköpings hamn är framförallt mindre företag som består av 1-3 anställda. De här företagen 
är sedan anslutna till företag som förmedlar transportuppdrag till transportören. Oftast sker 
dock bokningen av en farligt gods transport, till respektive från hamnterminalen, direkt till 
transportören och inte genom förmedlingsföretaget. Vid ett sådant förfarande lämnar 
transportören uppgifter om transporten till förmedlingsföretaget i efterhand, så att 
uppdragsgivaren kan faktureras för transporten.  

6.2.5 Kombiterminal 

Kombiterminalen i Norrköping hanterar intermodala transportenheter som ankommer och 
avgår från Norrköping med järnväg. Precis som hamnterminalen är kombiterminalen en 
omlastningspunkt mellan olika transportslag.  
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Kombiterminalen får samtliga sina bokningar av transporter genom företagets 
bokningscentral i Stockholm. Vid bokningen förs uppgifter om godset in i det interna 
datasystemet Lyftet. Efter att bokningen har genomförts finns uppgifter som exempelvis 
identifieringsnummer på lastbärare, typ av lastbärare, UN-nummer och klass på godset 
tillgängliga för kombiterminalen. Via kombiterminalens datasystem sker även ett 
informationsutbyte med tågoperatören Green Cargo AB:s datasystem, Bravo. Lyftet innebär 
även att information om en sändning som transporteras med järnväg till kombiterminalen kan 
hämtas i Bravo via kombiterminalens datasystem.  

6.2.6 Tågoperatör 

Tågoperatören är den part som ansvarar för den fysiska transporten av godset med järnväg. 
Den här aktören har även ett ansvar att anmäla varje transport av farligt gods till Banverket 
Trafik. Banverket Trafik beskrivs i kapitel 6.2.7. Anmälningsplikten regleras genom det avtal 
som tågoperatören tecknar med Banverket för att få tillstånd att trafikera spåren. Farligt gods 
anmälan sker genom att antingen Banverket Trafik har åtkomst till tågoperatörernas interna 
datasystem eller att tågoperatören anmäler transporten till Banverket Trafik via fax.  
 
De intermodala transportenheter med farligt gods som transporteras med järnväg, till 
respektive från Norrköpings hamn, förs in i tågoperatörens interna datasystem Bravo. Därefter 
har Banverket Trafik tillgång till dessa uppgifter genom sitt datasystem. Föraren av tåget har 
en vagnslista som bland annat beskriver vilka vagnar som bär farligt gods samt godsets UN-
nummer. 

6.2.7 Banverket Trafik 

Banverket Trafik har ansvaret att ta emot anmälningar av farligt gods från de utövare som 
trafikerar Banverkets spår. Genom tågoperatörernas förfarande får Banverket Trafik tillgång 
till informationen via det interna datasystemet. Information rörande farligt gods lagras i en 
databas och finns tillgänglig under den tid transporten av det farliga godset fortgår. Vid en 
eventuell olycka kan Banverket Trafik hämta information om det farliga godset och meddela 
SOS-alarmering samt Järnvägsinspektionen. Utöver proceduren vid en olycka används i 
dagsläget inte informationen om farligt gods till något annat syfte och efter att transporten 
slutförts raderas uppgifterna om det farliga godset ur databasen.  
 
Banverket Trafik arbetar sedan mitten av sommaren 2002 med att införa ett nytt 
informationssystem, vid namn Opera. Operas uppgift är att samla information med 
anknytning till järnvägstransporter. Till Opera kan tågoperatörer rapportera in uppgifter om 
gods som ska transporteras med järnväg. Rapporteringen kan ske antingen via ett 
webbgränssnitt eller med XML meddelanden. Avsikten med informationssystemet Opera är 
liknande de för Sjöfartsportalen, exempelvis statistik, enkla och enhetliga rutiner samt att 
möjliggöra säkrare transporter. Dessutom är avsikten med Opera att det ska utgöra ett 
gemensamt gränssnitt för alla de olika dataprogram som Banverket Trafik idag använder i sin 
verksamhet.  
 
Den information som matas in i Opera är länkad till tågens rörelser. Det innebär att det är 
möjligt att få kännedom om var det farliga godset befinner sig under en pågående transport. 
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Efter transporten slutförts sparas information om godsets UN-nummer och mängd för bland 
annat uppförande av statistik.  

6.2.8 Avsändare 

Avsändare av farligt gods är ansvariga att utfärda en transporthandling enligt respektive 
transportslags regelverk som ingår i transportuppdraget. Den aktör som identifierats som 
avsändare av farligt gods och exporterar gods i intermodala transportenheter via Norrköpings 
hamn har ett datasystem särskilt anpassat för farligt gods. Med hjälp av det här systemet kan 
avsändaren skriva ut de dokument som krävs för att transportera det farliga godset, oavsett 
vilka transportslag som är involverade i uppdraget. Avsändaren har dock inget elektroniskt 
informationsutbyte vid kontakten med de övriga aktörerna.  

6.2.9 Godsmottagare 

Godsmottagarens uppgift är att ta emot det gods som är adresserat till honom. För att kunna 
göra det får han instruktioner och information kring en ankommande sändning av farligt gods. 
Den här informationen kan exempelvis innehålla tidpunkt för ankomst, typ av gods och 
godsmängd.  
 
Gemensamt för de godsmottagare som ingår i kartläggningen är att de inte har något 
elektroniskt informationsutbyte med de övriga aktörerna, vid import av farligt gods genom 
Norrköpings hamn. 
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6.3 Informationsutbyte kring hamn och agent/speditör 

Det informationsflöde som sker kring hamn och agent/speditör är uppdelat i export respektive 
import. Till det här informationsutbytet tillkommer utbytet av information som sker i 
samband med landtransporten till och från hamnen. Det beskrivs för vägtransport i kapitel 6.4 
och för kombinerad väg- och järnvägstransport i kapitel 6.5. 

6.3.1 Export 

Flödesschemat i figur 7 beskriver informationsutbytet kring hamn och agent/speditör vid 
export av farligt gods då en landtransport övergår i en sjötransport. Till det här flödesschemat 
tillkommer det informationsutbyte som genereras vid landtransporten till hamnens terminal. 
Beroende på vilka transportslag som är inblandade i landtransporten till hamnens terminal, 
väg eller kombinerad väg- och järnvägstransport finns det informationsutbytet beskrivet i 
kapitel 6.4.1 respektive 6.5.1.   
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Figur 7. Informationsutbyte kring hamn och agent/speditör vid export.  
  31 
 
 



Nulägesbeskrivning 
 

Avsändare – Agent/speditör  
Det första steget vid en landtransport av farligt gods som ska transporteras vidare med en 
sjötransport är att avsändaren bokar en transport av det farliga godset. Bokningen kan ske till 
antingen rederiet eller agenten/speditören. Vid bokningstillfället har avsändaren oftast inte 
fullständiga uppgifter om den aktuella sändningen. När avsändaren sedan har kompletta 
uppgifter om sändningen mottar agenten/speditören en föravisering av transporten. 
Föraviseringen innehåller uppgifter om bland annat lastbärarens identitet, det farliga ämnets 
UN-nummer samt vilken klass det tillhör. Oftast innebär föraviseringen att avsändaren eller 
rederiet faxar en FGD till agenten/speditören. FGD utgörs av en multimodal godsdeklaration, 
se kapitel 4.2.3 under rubriken Multimodala transporter. Den här FGD:n har utfärdats av 
godsets avsändare och är en transporthandling för transport av farligt gods enligt regelverken 
för de transportslag som ingår i transportkedjan.  
 
I samband med avsändarens bokning av transportuppdraget utför agent/speditör en bokning 
av landtransporten till hamnterminalen. Kapitel 6.4.1 beskriver det förfarandet vid en 
vägtransport medan kapitel 6.5.1, under rubriken Rederi/agent - Bokningscentral, beskriver 
förfarandet vid kombinerad väg- och järnvägstransport. 

Agent/speditör - Hamnmyndighet  
Efter mottagandet av föraviseringen från avsändaren utför agent/speditör en förhandsanmälan 
av landtransporten till hamnmyndigheten. Förhandsanmälan talar om att farligt gods är 
ankommande med landtransport till hamnen, samt vilken terminal som är berörd. Den här 
förhandsanmälan är i huvudsak en vidarebefordran av den FGD som agent/speditör mottagit 
från avsändaren. I de fall agent/speditör har kännedom om beräknad tid för ankomst anges 
även den i förhandsanmälan. Utöver det meddelas även vilket transportslag det farliga godset 
transporteras till hamnen med. 

Agent/speditör – Hamnterminal  
Agent/speditör gör även en förhandsanmälan av landtransporten till hamnterminalen. 
Förhandsanmälan till hamnterminalen utgörs av den föravisering, FGD, som agent/speditör 
mottagit från avsändaren. Syftet med förhandsanmälan till hamnterminalen är att den berörda 
hamnterminalen ska få kännedom om vilken typ av farligt gods som anländer till terminalen 
samt med vilket transportslag.  
 
Utöver förhandsanmälan av landtransporten skickar agent/speditör en bokningslista till 
hamnterminalen. Bokningslistan beskriver vilket gods som är bokat på en viss sjötransport 
och när det beräknas ankomma till terminalen med landtransport. I de fall farligt gods 
beräknas ankomma hamnterminalen anges även UN-nummer och klass i bokningslistan. 
Efterhand som godset inkommer till hamnterminalen markeras detta i bokningslistan. 
Agenten skickar även en lastlista till hamnens terminal som anger vilka containrar som ska 
lastas på ett specifikt fartyg. Lastlistan innehåller bland annat information om lastbärarens 
identitet och i de fall de innehåller farligt gods anges även UN-nummer och klass.   
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Hamnmyndighet – Hamnterminal  
Det förekommer även att hamnmyndigheten vidarebefordrar förhandsanmälan av 
landtransporten till den berörda hamnterminalen. Oftast meddelar då hamnterminalen att de 
redan har mottagit den här informationen.  

Hamnterminal – Agent/speditör 
Då landtransporten anländer till hamnterminalen med det farliga godset överlämnar 
transportören originalversionen av FGD. Hamnterminalen överlämnar i sin tur de här 
dokumenten till agent/speditör.  

Agent/speditör – Fartyg  
Originalversionen av FGD som hamnterminalen överlämnat till agent/speditör, överlämnas i 
sin tur till ansvarig på det fartyg som lastat det aktuella godset. När fartyget är lastat lämnar 
ansvarig på fartyget i sin tur en lastplan till agenten. Lastplanen visar bland annat vilken typ 
av farligt gods som finns lastat på fartyget samt var godset är lokaliserat på fartyget.  

Agent/speditör – Rederi, mottagande agent  
Då agenten erhållit lastplanen utfärdas ett manifest som är ett dokument som innehåller en 
fullständig lista över det gods som lastats på fartyget. Manifestet skickas med fax till 
mottagande agent och det aktuella fartygets rederi. Utöver manifestet faxas även lastplanen 
till rederi och mottagande agent.  
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6.3.2 Import 

Vid import sker informationsutbytet kring hamn och agent/speditör som figur 8 illustrerar. 
Det här flödesschemat beskriver informationsutbytet när en sjötransport övergår i en 
landtransport. Till det här flödesschemat tillkommer det informationsutbyte som genereras vid 
landtransporten från hamnens terminal till godsmottagaren. Beroende på vilka transportslag 
som är inblandade i landtransporten från hamnens terminal, väg eller kombinerad väg- och 
järnvägstransport finns det informationsutbytet beskrivet i kapitel 6.4.2 respektive 6.5.2. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Agent/speditör 

fa
x 

FG
D

 

or
ig

in
al

ha
nd

lin
g 

fa
rli

gt
 g

od
s a

nm
äl

an
, 

FG
D

 

fa
x 

or
ig

in
al

ha
nd

lin
g 

or
ig

in
al

ha
nd

lin
g fax , telefon

in str ukti on er

Gods- 
mottagare

la
st

pl
an

 

FG
D

 

 
Fartyg 

bokning Transportör/ 
Kombiterminalens 
bokningscentral 

fax

 farligt gods anmälan, FGD 

fax

lo
ss

ni
ng

sl
is

ta
 

Hamn- 
myndighet 

fax

FGD 
manifest, lastplan 

 
Hamnterminal 

 

Rederi, 
avsändande 

agent 

 
 

Figur 8. Informationsutbyte kring hamn och agent/speditör vid import. 

Rederi, avsändande agent – Agent/speditör  
Innan ett fartyg ankommer till hamnen med farligt gods får agent/speditör ett manifest, en 
kopia av FGD samt en lastplan för det ankommande fartyget. De här handlingarna kan 
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skickas till agent/speditör antingen från rederiet eller den avsändande agenten i föregående 
hamn.  

Agent/speditör – Hamnmyndighet  
Då agent/speditör erhållit manifest och lastplan, skickas en farligt gods anmälan till 
hamnmyndigheten. Farligt gods anmälan utgörs oftast av en vidarebefordran av manifestet 
och lastplanen. När FGD ingår i den information som skickats till agenten/speditören, bifogas 
även den i farligt gods anmälan till hamnmyndigheten. I samband med farligt gods anmälan 
meddelas även hamnmyndigheten om fartygets ankomst till hamnen.  

Agent/speditör – Hamnterminal  
Den anmälan av farligt gods som agent/speditör skickar till hamnmyndigheten skickas även 
till hamnterminalen innan fartyget ankommer till hamnen. Syftet med att skicka den här 
informationen till hamnterminalen är att förhandsavisera och informera de som ska hantera 
godset, vilken typ av gods som ankommer terminalen sjöledes 
 
Utöver farligt gods anmälan skickas även en lossningslista av agenten/speditören till 
hamnterminalen. Lossningslistan identifierar vilket gods som hamnterminalen ska lossa från 
det inkommande fartyget samt vilka enheter som innehåller farligt gods. För de enheter som 
innehåller farligt gods anges UN-nummer och klass i lossningslistan.  

Fartyg – Agent/speditör – Hamnterminal  
Vid fartygets ankomst till destinationshamnen överlämnas originalhandlingarna av FGD:n, 
samt en lastplan till agenten via skeppsposten. Skeppsposten är den interna postgången som 
sker mellan fartyg och agent/speditör. Agenten/speditören överlämnar i sin tur 
originalversionen av FGD till hamnterminalen som sedan vidarebefordrar den med 
landtransporten från hamnterminalen.  

Agent/speditör – Transportör/Kombiterminalens bokningscentral  
Det informationsutbyte som agent/speditör har med transportör illustreras i kapitel 6.4.2, 
under rubriken Agent/speditör - Transportör. Informationsutbytet med kombiterminalens 
bokningscentral redovisas i kapitel 6.5.1, under rubriken Rederi/agent – Bokningscentral.  

Agent/speditör – Godsmottagare 
Det informationsutbyte som sker mellan agent/speditör och godsmottagare är endast i form av 
instruktioner angående det gods som ska levereras till godsmottagaren. Instruktionerna 
överförs till godsmottagaren via fax eller telefonsamtal. Instruktionerna anger bland annat 
uppgifter om sändningens storlek, typ av gods och vid vilken tidpunkt sändningen beräknas 
ankomma till godsmottagaren med landtransporten.  
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6.4 Informationsutbyte vid vägtransport 

Det informationsutbyte som sker vid en vägtransport i anslutning till en sjötransport är 
uppdelat i export respektive import.  

6.4.1 Export 

Figur 9 visar informationsutbytet kring en vägtransport till hamnen, vid export. Hur utbytet av 
information sker i samband med godsets ankomst till hamnterminalen för att vidarebefordras 
med fartyg har redovisats i kapitel 6.3.1.  
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Figur 9. Informationsutbyte kring vägtransport vid export.  
 
 

Avsändare – Agent/speditör 
Det här informationsutbytet har redan behandlats och finns beskrivet i kapitel 6.3.1, under 
rubriken Avsändare - Agent/speditör.  

Agent/speditör – Transportör  
När avsändaren föraviserat godset till agenten/speditören utför denne en bokning av 
vägtransporten hos en transportör. I de fall agent/speditör har fullständiga uppgifter om godset 
faxas ofta FGD till transportören. Det förekommer även att den här bokningen av vägtransport 
sker genom ett telefonsamtal till transportören.  

Agent/speditör – Hamnterminal  
Det här informationsutbytet finns beskrivet i kapitel 6.3.1, under rubriken Agent/speditör - 
Hamnterminal.  
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Avsändare – Transportör  
Då transportören genom bokningen fått kännedom om transportuppdraget och vilken typ av 
farligt gods transporten innefattar, hämtas godset hos avsändaren. För att transportören ska ta 
emot godset och frakta det till hamnterminalen är avsändaren tvungen att överlämna 
originalversionen av FGD:n till transportören.  

Transportör – Hamnterminal  
Det informationsutbyte som sker mellan transportören och hamnens terminaler är att 
originalversionen av FGD:n, som transportören mottagit från avsändaren, överlämnas till 
hamnterminalen. 
 

6.4.2 Import 

Då en sjötransport av farligt gods övergår i en vägtransport från Norrköpings hamn till en 
godsmottagare sker informationsutbytet på det sätt som figur 10 illustrerar. Det 
informationsutbyte som sker i samband med fartygets och godsets ankomst till 
hamnterminalen har redovisats i kapitel 6.3.2. 
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Figur 10. Informationsutbyte kring vägtransport vid import.  
 

Agent/speditör – Hamnterminal  
Det här informationsutbytet finns beskrivet i kapitel 6.3.2, under rubriken Fartyg – 
Agent/speditör – Hamnterminal. 

Agent/speditör – Transportör  
Det förekommer olika förfaranden på vilket sätt och vilken typ av information som utbyts 
mellan agent/speditör och transportör. I vissa fall får transportören en bokning av transport i 
form av ett telefonsamtal från agent/speditör som meddelar att farligt gods finns att hämta vid 
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hamnterminalen. I andra fall skickas bokningen via fax till transportören, bokningen 
innehåller då ofta en kopia av FGD för den aktuella transporten. 
 
I vissa fall förekommer det även att transportören hämtar FGD hos agenten/speditören innan 
transportören hämtar godset vid hamnterminalen. I de här fallen kan det vara så att 
originalversionen av FGD saknas eller att agenten/speditören kommit överens med 
transportören att originalversionen ska hämtas hos agenten/speditören.  
 
När originalversionen av FGD saknas används en kopia som transportdokument. Då 
bokningen av transporten inneburit att en kopia av FGD faxats till transportören kan det 
dokumentet utnyttjas för att transportera godset. Under de omständigheter transportören inte 
har tillgång till FGD genom bokningen, är det agentens/speditörens uppgift att försöka ordna 
en kopia av FGD. 

Hamnterminal – Transportör  
Efter att transportören fått en bokning av en transport erhåller transportören originalversionen 
eller en kopia av den ursprungliga versionen av FGD från hamnterminalen, genom bokningen 
eller agenten/speditören. Därefter kan godset hämtas vid hamnterminalen för att transporteras 
till godsmottagaren.  

Agent/speditör – Godsmottagare 
Det här informationsutbytet har redan behandlats och finns beskrivet i kapitel 6.3.2, under 
rubriken Agent/speditör - Godsmottagare. 

Transportör – Godsmottagare 
Informationsutbytet mellan transportör och godsmottagare sker då den FGD som 
transportören mottagit från hamnterminalen överlämnas till godsmottagaren. 
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6.5 Informationsutbyte vid kombinerad väg/järnvägstransport 

De intermodala transporter som sker med kombinerade väg- och järnvägstransporter sker efter 
årsskiftet 2002/2003 med järnväg direkt till Öhmansterminalen. Det får följden att 
vägtransporten som tidigare har skett mellan kombiterminalen och Öhmansterminalen ej är 
nödvändig.  
 
Det informationsutbyte som sker vid en kombinerad väg- och järnvägstransport i anslutning 
till en sjötransport är uppdelat i export respektive import.  

6.5.1 Export 

Vid export av farligt gods med kombinerad väg- och järnvägstransport till hamnens 
godsterminaler sker informationsutbytet mellan de involverade aktörerna som figur 11 
illustrerar. Hur informationsutbytet sker i samband med godsets ankomst till hamnterminalen 
för att vidarebefordras med fartyg har redovisats i kapitel 6.3.1.  
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Figur 11. Informationsutbyte kring kombinerade väg- och järnvägstransporter vid export. 
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Avsändare – Rederi/Agent 
Det här informationsutbytet har redan behandlats och finns beskrivet i kapitel 6.3.1, under 
rubriken Avsändare - Agent/speditör.  

Rederi/agent – Bokningscentral 
I de fall som undersökts inkommer först en bokning av transportuppdraget till kombi-
terminalens bokningscentral i Stockholm. Bokningen faxas oftast till bokningscentralen av 
rederiet. Bokningscentralen för in uppgifter om godset i det interna datasystemet Lyftet. De 
uppgifter som ingår vid bokningen är bland annat lastbärarens identitet, UN-nummer och 
klass. De involverade kombiterminalerna får därefter information om bokningen genom det 
interna datasystemet. 

Kombiterminal 1 – Transportör 1 
Kombiterminal 1 skickar i sin tur en forslingslista, via fax, till transportören som ska hämta 
upp godset hos avsändaren. Forslingslistan hämtas ur kombiterminalens datasystem och 
innehåller uppgifter om bland annat lastbäraridentitet, hämtningsdatum och plats, UN-
nummer och klass. Då godset hämtas hos avsändaren erhåller transportören originalversionen 
av FGD som följer godset till kombiterminalen. Vid godsets ankomst överlämnar 
transportören FGD till kombiterminalen. 

Kombiterminal 1 – Tågoperatör  
Då kombiterminalen tagit emot gods från en vägtransport för att vidarebefordras med järnväg 
matas information om godset manuellt in i tågoperatörens datasystem Bravo, av de som 
arbetar vid kombiterminalen. Uppgifterna om godset hämtas ur den FGD som överlämnats i 
samband med mottagandet av godset. Originalversionen av FGD placeras därefter i ett 
dokumentkuvert som fästs på transportenheten och medföljer järnvägstransporten.  

Tågoperatör – Banverket trafik 
Genom att kombiterminalen matat in uppgifter om det farliga godset i tågoperatörens 
datasystem, finns de här uppgifterna tillgängliga för Banverket Trafik genom deras tillgång 
till tågoperatörens datasystem. På det här sättet sker rapporteringen av farligt gods till 
Banverket Trafik. 

Tågoperatör – Kombiterminal 2  
Utöver originalversionen av FGD som medföljer den transportenhet som tågoperatören 
överlämnar till kombiterminal 2, får kombiterminalen information om ankommande gods via 
bokningscentralen. Möjligheten finns även att genom kombiterminalens åtkomst till 
tågoperatörens datasystem få tillgång till information om det ankommande godset.  
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Kombiterminal 2 – Transportör 2 
Det här informationsutbytet sker på likartat sätt som vid Kombiterminal 1 – Transportör 1. 
Skillnaden är att godset hämtas vid kombiterminalen och transporteras med vägtransport till 
hamnterminalen. Transportören erhåller den ursprungliga FGD av kombiterminalen som 
därefter tillsammans med godset medföljer vägtransporten till hamnterminalen.  

Transportör 2 – Hamnterminal  
Det här informationsutbytet motsvaras av det informationsutbyte som sker vid vägtransport 
till hamnterminalen. Det här informationsutbytet har redan behandlats och finns beskrivet i 
kapitel 6.4.1, under rubriken Transportör – Hamnterminal. 

6.5.2 Import 

Vid import av farligt gods sker informationsutbytet mellan de olika aktörerna som figur 12 
illustrerar. Det informationsutbyte som sker i samband med fartyget och godsets ankomst till 
hamnterminalen har redovisats i kapitel 6.3.2.  
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Figur 12. Informationsutbyte kring kombinerade väg- och järnvägstransporter vid import. 
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Vid import av farligt gods sker informationsutbytet i huvudsak på samma sätt som vid export. 
En skillnad som urskiljts är att ”Transportör 1” som har i uppgift att hämta godset vid 
hamnterminalen i vissa fall har ett informationsutbyte med agenten/speditören. Det här 
informationsutbytet sker då originalversionen av FGD inte finns tillgänglig vid 
hamnterminalen. För att transporten inte ska bli stillastående utnyttjas därför en faxkopia av 
dokumentationen som agenten/speditören utfärdar. 
 
Det förekommer även ett utbyte av information mellan agent/rederi och godsmottagare. Det 
här informationsutbytet har redan behandlats och finns beskrivet i kapitel 6.3.2, under 
rubriken Agent/speditör – Godsmottagare.  

6.6 Kommentarer 

En av Sjöfartsverkets anledningar till införandet av ett nationellt informationssystem är att 
förenkla informationsutbytet mellan olika aktörer i sjöfartssektorn, se kapitel 5.1. Nedan 
beskrivs några av de problem som identifierats vid informationsutbytet mellan de aktörer som 
både ingår i Sjöfartsportalens kravspecifikation och i Nulägesbeskrivningen.  

6.6.1 Agent/speditör 

Agent och rederi är två av de aktörer som ingår i kravspecifikationen för Sjöfartsportalen. 
Agenterna i den här undersökningen visar att de även kan ha en roll som speditörer för 
landtransporten. Speditörsrollen innebär att ansvaret överstigit enbart sjötransporten till att 
även omfatta landtransporten i anslutning till sjötransporten. Då ansvaret för hela 
transportkedjan ligger hos agenten/speditören är han den part som har den fullständiga 
informationen angående både det farliga godset och de involverade transportslagen.  
 
Vid export får agenten/speditören information direkt från avsändaren genom föraviseringen, 
utan att den passerar några andra aktörer. Därefter förmedlas informationen vidare till de 
berörda aktörerna. Följden av att informationen enbart förmedlas vidare är att mottagarna i 
stor utsträckning får samma information. En följd av det kan vara att vissa aktörer får för stor 
mängd information. Det kan resultera i komplikationer att sortera ut den information som är 
väsentlig, vid en eventuell olycka. Regelverkens krav på informationsinnehållet i 
anmälningarna finns beskrivna i kapitel 4.2.4.  
 
Förfarandet vid import är ungefär detsamma som vid export. Innan ett fartygsanlöp får 
agenten/speditören information om det farliga godset från agenten i föregående hamn. 
Därefter förmedlas den informationen vidare till de berörda aktörerna.  
 
I Referensramen under avsnitt 4.2.4 framgår regelverkens krav på hur rapportering och 
anmälan ska ske. Vid en jämförelse med Nulägesbeskrivningen framgår det att det sker en 
dubbelrapportering vid både export och import. På grund av att samma information skickas 
till både hamnmyndighet och hamnterminaler. 
 
Ett relativt vanligt förekommande problem är att FGD som ska följa med landtransporten 
saknas då fartyget ankommer hamnen. Konsekvensen av det blir att agent/speditör får 
kontakta avsändaren, rederiet eller agenten i föregående hamn för att få en faxkopia på FGD. 
Ytterligare en konsekvens av det här problemet är att även transportören blir drabbad genom 
att lasten ej kan transporteras vidare till godsmottagaren förrän transportören erhållit 
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dokumenten. Det här problemet är så pass vanligt förekommande att vissa transportörer ringer 
till agent/speditör för att kontrollera att dokumenten finns tillgängliga innan de ska hämta 
godset.  

6.6.2 Hamnmyndighet och hamnterminal 

Hamnen är ytterligare en aktör som ingår i kravspecifikationen för Sjöfartsportalen. Till 
hamnen hör dels hamnmyndigheten, dels hamnterminalerna. Hamnen är framförallt mottagare 
av information som rör farligt gods och behöver inte lämna ut så stor mängd uppgifter till de 
övriga aktörerna. Det sker dock ett internt informationsutbyte mellan hamnmyndighet och 
terminaler genom det interna datasystemet och via fax.  
 
Den information som hamnen tar emot av agenter/speditörer är inte enhetlig och det 
förekommer att samma information skickas till både hamnmyndighet och hamnterminaler. 
Det kan innebära att hamnmyndigheten vidarebefordrar informationen till godsterminalerna 
som redan tagit emot informationen från agent/speditör. Genom det förfarandet uppstår en 
dubbelrapportering även i den här situationen.  
 
För hamnen innebär en anmälan av farligt gods delvis att ett manuellt arbete är nödvändigt, 
bland annat för att kopiera och arkivera de inkomna anmälningarna. 
 
Godsterminalerna upplever att de inte i förväg har kännedom om att en vägtransport av farligt 
gods kommer till hamnområdet. Den främsta orsaken till det är antagligen att det är svårt att 
identifiera informationen som tas emot. På grund av att huvuddelen av informationen 
vidarebefordras av agent/speditör blir det svårt att sortera ut den information som är väsentlig.  

6.6.3 Identifierade problemområden 

De två aktörer som ingår både i Nulägesbeskrivningen samt i kravspecifikationen för 
Sjöfartsportalen utgörs av agent och hamn. Baserat på hur situationen kring 
informationsytbytet ser ut idag har det resulterat i att ett antal problemområden har 
identifierats hos agent/speditör och hamn.  

Agent/speditör 
• Dubbelrapportering. 
• FGD som ska följa den efterföljande landtransporten saknas. 

Hamn 
• Dubbelrapportering. 
• Ej enhetlig information. 
• Manuellt arbete i anknytning till anmälningar. 
• Upplevelse att förhandsanmälan av vägtransporten till hamnområdet saknas. 
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7 Effekter vid en implementering av kravspecifikationen  
Detta kapitel inleds med de kriterier som varit aktuella vid utvärderingen av Sjöfartsportalens 
inverkan på det informationsutbyte som kartlagts. Därefter behandlas kravspecifikationens 
föreslagna informationsutbyte och effekterna på de problemområden som identifierats i 
Nulägesbeskrivningen. Avslutningsvis beskrivs vissa generella effekter och kapitlet avslutas 
med rekommendationer.  

7.1 Kriterier 

För att utvärdera vilka effekter Sjöfartsportalens kravspecifikation kan ge har jag tagit hänsyn 
till vilken inverkan den kan få på informationsutbytet och de identifierade problemområden 
som nämns i Nulägesbeskrivningen.   

7.1.1 Sjöfartsportalens kravspecifikation 

Sjöfartsportalens kravspecifikation finns beskriven i kapitel 5.3. 
 
Enligt kravspecifikationen för Sjöfartsportalen är det tänkt att rederi/agent ska handha 
rapportering av farligt gods till Sjöfartsportalen. Den rapportering som ska ske till 
Sjöfartsportalen är följande [25]: 
 
• Fartygsanmälan vid ankomst.  
• Fartygsanmälan vid avgång. 
• Farligt gods anmälan vid ett fartygs ankomst från icke EU-land.  
• Farligt gods anmälan vid ett fartygs avgång från svensk hamn. 
 
I kravspecifikationen för Sjöfartsportalen anges att rederi/agent ska utföra både 
fartygsanmälan och farligt gods anmälan. För att undersöka effekterna av 
kravspecifikationens inverkan på Nulägesbeskrivningen har jag antagit att det är 
agent/speditör som kommer handha anmälningarna till Sjöfartsportalen. Det beror på att det 
enligt Nulägesbeskrivningen är agent/speditör som meddelar hamnen om både ett fartygs 
ankomst samt utför en anmälan om farligt gods vid fartygets ankomst.  

7.1.2 Nulägesbeskrivning 

Vid bedömningen av kravspecifikationens inverkan har jag tagit hänsyn till 
informationsutbytet som sker mellan agent/speditör och hamn i Nulägesbeskrivningen. Utöver 
informationsutbytet har jag även tagit hänsyn till de problemområden som identifierats hos 
agent/speditör och hamnen genom Nulägesbeskrivningen.  
 
De problemområden som identifierats hos agent/speditör och hamn finns beskrivna i kapitel 
6.6.  
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7.2 Informationsutbyte 

Ur kravspecifikationen kan tre olika situationer för rapportering av farligt gods urskiljas. De 
tre situationerna utgörs av import inom EU, import från nation utanför EU samt export av 
farligt gods. Dessa situationer finns beskrivna i kapitel 5.3.3. 

7.2.1 Import inom EU 

Vid import inom EU och även vid ett fartygs ankomst vid nationella sjötransporter är det 
tänkt att agent/speditör enbart ska utföra en fartygsanmälan om ankomst, till Sjöfartsportalen. 
I figur 13 illustreras det informationsflöde som uppstår vid ett fartygs ankomst till 
destinationshamnen.   
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Figur 13. Informationsutbyte via Sjöfartsportalen vid import inom EU. 

 
 
 
Nulägesbeskrivningen visar att agent/speditör idag utför både en fartygsanmälan och en 
farligt gods anmälan till hamnen i samband med ett fartygs ankomst. Den farligt gods 
anmälan som agent/speditör idag utför till hamnen ersätts därmed av den farligt gods anmälan 
som anmälts vid fartygets avgång och hämtas från SSN. Hamnen kan därefter ta del av både 
fartygsanmälan och farligt gods anmälan via Sjöfartsportalen.  

Informationsinnehåll 
För att Sjöfartsportalen ska kunna erbjuda ett effektivare informationsutbyte mellan 
agent/speditör och hamn är det huvudsakliga kravet att Sjöfartsportalen klarar av att överföra 
den information som hamnen efterfrågar. Vid import av farligt gods inom EU samt vid ett 
fartygs ankomst från en svensk hamn utgörs farligt gods anmälan av ett fördefinierat 
meddelande som hämtas från SSN, se Bilaga 8.  
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En jämförelse av hamnens krav på informationsinnehåll i förhandsanmälan och 
informationsinnehållet i meddelandet från SSN finns beskriven i Bilaga 11. Av den här 
jämförelsen framgår det att följande information saknas i meddelandet från SSN: 
 
• Flampunkt1  
• Vilket gods som ska lossas och förbli ombord. 
• Namn på godsets mottagare. 
 
Utöver den saknade informationen kräver hamnen idag även uppgifter om vilken 
agent/speditör som utfärdar anmälan, se Bilaga 10. Den uppgiften finns ej att tillgå i  farligt 
gods anmälan från SSN.  
 
Eftersom farligt gods anmälan utgörs av ett fördefinierat meddelande ställer det i sin tur stora 
krav på innehållet i fartygsanmälan. Både fartygsanmälan och förhandsanmälan av farligt 
gods är sammanlänkade med varandra genom att anmälningarna berör samma fartyg. Det kan 
innebära att en del av de uppgifter som saknas i farligt gods anmälan från SSN kan 
kompletteras genom den fartygsanmälan som agent/speditör utför via Sjöfartsportalen. För att 
leva upp till det informationsinnehåll som hamnen efterfrågar idag är det nödvändigt att 
fartygsanmälan innehåller mer uppgifter än vad som anges i kravspecifikationen. 
Informationsinnehållet i fartygsanmälan till Sjöfartsportalen är beskrivet i kapitel 5.3.2. 
Konsekvensen kan annars bli att ett parallellt informationsutbyte mellan agent/speditör och 
hamn uppstår, som inte Sjöfartsportalen hanterar.  

Saknad farligt gods anmälan 
Under de omständigheter en farligt gods anmälan ej är tillgänglig för att vidarebefordras av 
SSN är avsikten att SSN istället ska skicka uppgifter om var information om godset finns att 
hämta. Det här meddelandet är ännu inte definierat vilket innebär att de uppgifter som ska 
ingå i meddelandet ej är kända. Den här situationen beskrivs ej närmare i kravspecifikationen 
men kan få betydelse vid implementeringen av Sjöfartsportalen.  
 
Även om innehållet i meddelandet ej är känt framgår det av kravspecifikationen att någon 
form av hänvisning ska ske till den som har uppgifter om godset. Den här situationen kan 
inverka både på hamnens och på agentens/speditörens informationsutbyte. Framförallt om 
Sjöfartsportalen enbart vidarebefordrar ovan nämnda hänvisning till hamnen. Vid händelse av 
att hamnen enbart tar emot en hänvisning om var uppgifter om godset finns att hämta kan det 
upplevas som det är hamnens ansvar att hämta de aktuella uppgifterna. Trots att regelverken 
föreskriver att det åligger rederi, agent eller fartygets befälhavare att anmäla uppgifterna till 
hamnen. Ett tänkbart scenario kan även vara att hamnen kontaktar agent/speditör och 
efterfrågar de saknade uppgifterna. I de fall en farligt gods anmälan saknas kan därmed risken 
finnas att ett nytt informationsflöde uppstår som Sjöfartsportalen ej hanterar.  
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1 Med flampunkt menas lägsta temperatur vid vilken en brännbar vätska förångas i sådan omfattning att ångorna 
kan antändas. 
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7.2.2 Import från nation utanför EU 

Baserat på kravspecifikationen kan informationsflödet, via Sjöfartsportalen, vid ett fartygs 
ankomst från en nation utanför EU ske på det sätt som figur 14 illustrerar.  
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Figur 14. Informationsutbyte via Sjöfartsportalen vid import från en nation utanför EU. 
 
 
Nulägesanalysen visar att agent/speditör idag utför både farligt gods anmälan och 
fartygsanmälan av ankommande fartyg. Den farligt gods anmälan som agent/speditör är tänkt 
att utföra i Sjöfartsportalen har funktionen att även MRCC kan ta del av informationen. 
Genom det förfarandet utgör den här farligt gods anmälan en integrering av anmälan till 
hamnen och anmälan till MRCC, jfr kapitel 4.2.4.   
 
En implementering av Sjöfartsportalen kan leda till en ökad säkerhet i de situationer där 
farligt gods anmälan till hamnen är integrerad med den rapportering som idag ska ske till 
MRCC. Eftersom farligt gods anmälan till hamnen vid ett fartygs ankomst innebär att även 
MRCC kan ta del av de här uppgifterna uteblir upplevelsen av ett extra rapporteringsmoment 
för agent/speditör. Samtidigt har MRCC möjligheten att snabbt få tillgång till relevant 
information för att kunna utföra en räddningsaktion vid händelse av en olycka.  

Informationsinnehåll 
Både fartygsanmälan och farligt gods anmälan utförs direkt av agent/speditör till 
Sjöfartsportalen. Ingen av de här anmälningarna utgörs av SSN:s fördefinierade meddelanden 
utan av de EDIFACT-baserade meddelanden, vilka finns beskrivna i kapitel 5.3.2. Det 
innebär att det finns utrymme för att lägga till ytterligare information till båda meddelandena 
då innehållet inte begränsas av den information som SSN kan överföra. Med möjligheten att 
lägga till ytterligare information till de här meddelandena, finns förutsättningar att samma 
meddelande kan skickas till flera olika aktörer med olika informationsbehov. 
 

  47 
 
 



Effekter vid en implementering av kravspecifikationen 
 

Nulägesbeskrivningen visar att hamnen tar emot både en fartygsanmälan och en farligt gods 
anmälan vid ett fartygs ankomst. Det innebär att vid import från en nation som ej ingår i EU 
finns förutsättningar att både hamn och MRCC kan ta del av den här informationen trots olika 
behov av information.  

7.2.3 Export 

Vid export samt när ett fartyg avgår från en hamn vid nationell trafik anges i 
kravspecifikationen att en fartygsanmälan samt en farligt gods anmälan ska utföras. Det kan 
innebära ett informationsflöde via Sjöfartsportalen som figur 15 visar.  
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Figur 15. Informationsutbyte via Sjöfartsportalen vid export. 

 
 
Den farligt gods anmälan som agent/speditör är tänkt att utföra via Sjöfartsportalen motsvaras 
av dagens krav på anmälan till MRCC vid ett fartygs avgång, se kapitel 4.2.4. Av 
Nulägesbeskrivningen framgår det att agent/speditör varken skickar någon fartygsanmälan 
eller farligt gods anmälan till hamnen i samband med ett fartygs avgång.  
 
Ur hamnens synvinkel kan det möjligen vara av intresse att ta emot en fartygsanmälan genom 
Sjöfartsportalen vid ett fartygs avgång. Av den anledningen att varje gång ett fartyg avgår 
från hamnen idag, så registrerar hamnen det i sitt interna datasystem.  
 
När det gäller farligt gods anmälan vid ett fartygs avgång sker ingen anmälan till hamnen 
idag. Den information om det farliga godset som hamnen tar emot innan ett fartygs avgång är 
en förhandsanmälan av vägtransporten till hamnområdet, se kapitel 6.3.1. Den här anmälan 
ska ske senast 24 h innan vägtransporten ankommer hamnområdet och omfattas inte av 
kravspecifikationen. 
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Informationsinnehåll  
Både fartygsanmälan och farligt gods anmälan utförs direkt av agent/speditör till 
Sjöfartsportalen. Ingen av de här anmälningarna utgörs av SSN:s fördefinierade meddelanden 
utan består av de EDIFACT-baserade meddelandena, se kapitel 5.3.2. Det innebär att det 
finns utrymme för att lägga till ytterligare information till båda meddelandena, då innehållet 
inte begränsas av den information som SSN kan överföra. Med möjligheten att lägga till 
ytterligare information till de här meddelandena finns förutsättningar att samma meddelande 
kan skickas till flera olika aktörer med olika informationsbehov. 
 
Av Nulägesbeskrivningen framgår att hamnen inte idag tar emot någon farligt gods anmälan i 
samband med ett fartygs avgång. Den gällande lagstiftningen antyder att den här farligt gods 
anmälan enbart har syftet att meddela MRCC att ett fartyg avgår från en svensk hamn med 
farligt gods, se kapitel 4.2.4. Med det som bakgrund samt Nulägesbeskrivningen tyder det på 
att hamnen egentligen inte har något behov av en farligt gods anmälan vid ett fartygs avgång 

7.3 Effekter på identifierade problemområden 

Av de problemområden som identifierats i Nulägesbeskrivningen kan Sjöfartsportalen i vissa 
fall erbjuda ett förenklat informationsutbyte mellan agent/speditör och hamn. Vissa av de 
identifierade problemområdena kommer dock att kvarstå på grund av att de inte omfattas av 
Sjöfartsportalens kravspecifikation. Sjöfartsportalen kan framförallt ha positiv inverkan på 
dubbelrapportering, erbjuda enhetlig information samt att till viss del reducera det manuella 
arbete som genereras vid en farligt gods anmälan.  

7.3.1 Dubbelrapportering 

Sjöfartsportalens inverkan på den dubbelrapportering som identifierats i Nuläges-
beskrivningen har stor betydelse av att hamnen kan få den information som de efterfrågar. 
Om Sjöfartsportalen inte kan tillhandahålla informationen kan det innebära att hamnen kräver 
ytterligare information av agent/speditör utöver den information som Sjöfartsportalen kan 
förmedla. En följd av det kan vara att ett nytt informationsflöde uppstår, som inte 
Sjöfartsportalen hanterar. 
 
Förutsatt att hamnens krav på information kan uppfyllas av Sjöfartsportalen, kan till viss del 
den dubbelrapportering som sker i Nulägesbeskrivningen undvikas. Det gäller framförallt den 
farligt gods anmälan som agent/speditör utför i samband med ett fartygs ankomst. Den här 
anmälan faxas idag till både hamnmyndigheten och hamnterminalen innan fartyget ankommer 
till hamnen. I de fall agent/speditör utför den här rapporteringen via Sjöfartsportalen kan 
inrapporteringskanalerna minskas för agent/speditör. Samtidigt finns informationen tillgänglig 
för hamnen genom Sjöfartsportalen. I de fall hamnen väljer en automatisk vidarebefordran av 
meddelandena finns förutsättningarna för hamnen att därefter distribuera informationen till 
hamnterminalerna via det interna datasystemet. Vid valet av att ta del av informationen via 
Sjöfartsportalens webbgränssnitt däremot kan effekten bli att både hamnmyndighet och 
hamnterminal tar del av informationen via webbgränssnittet. Det innebär att även den 
dubbelrapportering som sker mellan hamnmyndighet och hamnterminaler har goda 
förutsättningar att reduceras. Genom det här förfarandet kan Sjöfartsportalens webbgränssnitt 
även hantera en del av hamnens interna kommunikation som genereras i samband med farligt 
gods anmälan.  
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Eftersom Sjöfartsportalen inte omfattar några bekräftelsemeddelanden är det troligt att ett 
visst informationsutbyte kommer ske parallellt med farligt gods anmälan via Sjöfartsportalen. 
Det här informationsutbytet gäller framförallt det tillstånd hamnen utfärdar för att ett fartyg 
med farligt gods ska få angöra hamnen.  
 
Det kommer fortfarande att ske en dubbelrapportering i samband med agentens/speditörens 
förhandsanmälan av landtransporten till hamnområdet då den här förhandsanmälan ej ingår i 
Sjöfartsportalens kravspecifikation.  

7.3.2 Enhetlig information 

Av Nulägesbeskrivningen framgår det att den farligt gods anmälan som hamnen tar emot 
innan ett fartygs ankomst ofta utgörs av information som inte är enhetlig. Även fast speciellt 
framtagna dokument finns, sker anmälningarna på alternativa sätt och informationsinnehållet i 
anmälningarna varierar. Ofta innehåller de mer information än vad som krävs.  
 
Genom att agent/speditör utför farligt gods anmälan via Sjöfartsportalen kan det här 
problemet reduceras. Anledningen till det är att Sjöfartsportalen gör det möjligt att anpassa 
informationen efter hamnens behov och därmed utesluta den information som inte är 
nödvändig för hamnens verksamhet.  
 
Den information som agent/speditör skickar idag är ofta enbart en vidarebefordran av de 
dokument som avsändaren utfärdat. Genom att Sjöfartsportalen kan erbjuda hamnen en 
enhetlig information finns även förutsättningar att anmälan som skickas blir tydligare för 
mottagaren. Det kan innebära att det blir lättare för hamnen att tolka vilken typ av anmälan 
som tas emot.  

7.3.3 Manuellt arbete 

En stor del av det manuella arbete som hamnen idag utför i form av kopiering och arkivering 
av farligt gods anmälan kan undvikas vid införandet av Sjöfartsportalen. Då hamnen kan ta 
del av de anmälningar som är aktuella genom Sjöfartsportalens webbgränssnitt, är behovet 
inte lika stort för det manuella arbetet. Det beror på att Sjöfartsportalens webbgränssnitt har 
förutsättningar att hantera en del av hamnens interna kommunikation som genereras i 
samband med farligt gods anmälan. När det gäller arkiveringen finns förutsättningar att 
minska det manuella arbetet eftersom Sjöfartsportalen kan erbjuda den här informationen på 
elektronisk väg.  
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7.4 Generella effekter 

Kravspecifikationens inverkan på informationsutbytet i Nulägesbeskrivningen kan även 
innebära vissa generella effekter som inte enbart gäller för den aktuella kartläggningen. Några 
möjliga generella effekter utgörs av flexibilitet, alternativ rapportering och säkerhet.  

7.4.1 Flexibilitet  

Det informationsutbyte som Sjöfartsportalen kan generera vid nationella sjötransporter av 
farligt gods samt vid import inom EU tyder på en viss avsaknad av flexibilitet. Vid både 
nationella transporter och import inom EU utgörs farligt gods anmälan till 
destinationshamnen av det fördefinierade meddelandet som hämtas från SSN. De uppgifter 
som ingår i meddelandet från SSN är statiska. Det innebär att det inte är möjligt att lägga till 
ytterligare information i det här specifika meddelandet. Den enda möjligheten att komplettera 
meddelandet är att lägga till ytterligare information till den fartygsanmälan agent/speditör 
utför. Fartygsanmälan är tänkt att utgöras av det standardiserade EDIFACT meddelandet 
CUSREP, vilket i sin tur har en viss begränsning av vad och vilka uppgifter som kan ingå. 
 
Den här situationen omfattar även de nationella sjötransporterna av farligt gods. Det innebär i 
sin tur även en begränsning i vilken information som Sjöfartsportalen kan vidarebefordra vid 
nationella transporter av farligt gods.   

7.4.2 Alternativ rapportering 

Vid nationell trafik samt vid import inom EU är Sjöfartsportalen mycket beroende av att 
informationen finns tillgänglig i SSN, se kapitel 7.2.1. En implementering enligt 
kravspecifikationen kan innebära att rapporteringen i vissa fall kommer ske med alternativa 
metoder. Det gäller framförallt i de situationer där en farligt gods anmälan saknas eller inte 
finns tillgänglig för en hamn genom Sjöfartsportalen och SSN. Anledningen till det är att 
rederi/agent enligt kravspecifikationen inte har möjligheten att utföra en farligt gods anmälan 
till Sjöfartsportalen vid de här situationerna. Det innebär i sin tur att rederi/agent är tvungen 
att utföra den här anmälan på alternativa sätt.  

7.4.3 Säkerhet 

En implementering av Sjöfartsportalen kan leda till en ökad säkerhet framförallt i de 
situationer där farligt gods anmälan till en hamn är integrerad med den rapportering som idag 
ska ske till MRCC. Eftersom farligt gods anmälan till hamnen vid ett fartygs ankomst innebär 
att även MRCC kan ta del av de här uppgifterna uteblir ett rapporteringsmoment för 
redare/agent. Samtidigt har MRCC möjligheten att snabbt få tillgång till relevant information 
för att kunna utföra en räddningsaktion vid händelse av en olycka. Den här integreringen av 
farligt gods anmälan är möjlig genom Sjöfartsportalen vid import från en nation utanför EU.   
 
När det gäller informationsinnehållet i farligt gods anmälan till hamnen är det en faktor som 
kan påverka säkerheten. Kan ej Sjöfartsportalen erbjuda hamnen de uppgifter som krävs för 
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en säker hantering vid godsets ankomst till hamnen, kan det vara en faktor som påverkar 
säkerheten negativt.  

7.5 Rekommendationer 

Analysen av en implementering av Sjöfartsportalen, enligt kravspecifikationen, tyder på att 
det finns förutsättningar att komma tillrätta med flera av de problemområden som identifierats 
i Nulägesbeskrivningen. Kravspecifikationen förutsätter dock att det finns en fungerande 
kommunikation med SSN, samt att samtliga medlemsländer är anslutna till det här systemet. 
 
Ett frågetecken idag är att SSN inte är i drift, samt att vissa meddelanden för 
kommunikationen med SSN ännu inte är definierade. Ytterligare frågetecken är i vilken takt 
de övriga medlemstaterna implementerar deras nationella system för informationsutbyte med 
SSN. De här frågetecknen kan påverka Sjöfartsportalens effektivitet både vid en driftsättning 
idag samt en driftsättning i ett senare skede.  
 
En driftsättning av Sjöfartsportalen idag kan innebära att det krävs fler rapporteringskanaler 
än Sjöfartsportalen. Risken för fler rapporteringskanaler än Sjöfartsportalen finns framförallt 
vid import inom EU, se kapitel 7.4.2. På grund av att det kan vara nödvändigt med alternativa 
rapporteringskanaler finns risken även att Sjöfartsportalen inte kan erbjuda ett tillräckligt 
effektivt informationsutbyte för de privata intressenterna.  
 
Även en driftsättning i ett senare skede kan innebära att det krävs fler rapporteringskanaler än 
Sjöfartsportalen, särskilt vid de tillfällen en farligt gods anmälan saknas. Det beror framförallt 
på att kravspecifikationen inte anger hur Sjöfartsportalen ska hantera den här situationen. 
 
För att komma tillrätta med det här problemet kan en lösning vara att rederi/agent utför en 
farligt gods anmälan till Sjöfartsportalen även vid import inom EU, samt vid ett fartygs 
ankomst vid nationella sjötransporter. Genom att rederi/agent även utför den här anmälan 
finns möjligheten att implementera Sjöfartsportalen i ett tidigt skede samt med reducerad risk 
för fler rapporteringskanaler än Sjöfartsportalen.  
 
Ytterligare effekter av att rederi/agent utför en farligt gods anmälan är att Sjöfartsportalens 
flexibilitet ökar och den blir mindre beroende av att informationen finns tillgänglig via SSN. 
Flexibiliteten innebär att det finns utrymme att lägga till ytterligare information till farligt 
gods anmälan, då det meddelande som kravspecifikationen anger för direktrapportering av 
farligt gods till Sjöfartsportalen motsvaras av EDIFACT-meddelandet IFTDGN. Det i sin tur 
medför att Sjöfartsportalen har större förutsättningar att ta hänsyn till de olika aktörernas 
informationsbehov. Eftersom farligt gods anmälan redan idag utförs vid ett fartygs ankomst 
till hamnen kommer troligtvis den här rapporteringen inte upplevas som ett extra moment för 
rederi/agent.  
 
En rekommendation till Sjöfartsverket är därför att noga överväga följderna av att ta bort ett 
rapporteringsmoment för rederi/agent i form av farligt gods anmälan till hamnen. Genom att 
farligt gods anmälan vid de här situationerna hämtas från SSN har rederi/agent teoretiskt 
minskat antalet rapporteringstillfällen. I praktiken kan det dock innebära att det krävs fler 
rapporteringskanaler än Sjöfartsportalen för rederi/agent att utföra en farligt gods anmälan till 
hamnen. 
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Förutsatt att Sjöfartsverket väljer att rederi/agent inte ska utföra den här farligt gods anmälan 
till Sjöfartsportalen är en rekommendation att överväga tidpunkten för driftsättning av 
Sjöfartsportalen enligt kravspecifikationen. En driftsättning i ett senare skede tyder på mindre 
negativa effekter än vid en driftsättning idag.  
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8 Slutsatser och diskussion 
Det här kapitlet inleds med att beskriva slutsatserna av examensarbetet därefter diskuteras 
åtgärder för en ökad intermodalitet, begränsningar och fördelar samt slutligen förslag till 
fortsatt arbete.  

8.1 Slutsatser 

Den uppgift som ligger till grund för det här arbetet syftar till att kartlägga hur rapporteringen 
av farligt gods sker med landtransporter som föregår respektive efterföljer en sjötransport i 
Norrköpings hamn. Benämningen för den här kartläggningen är Nulägesbeskrivning. Den 
andra delen av uppgiften syftar till att utvärdera vilken inverkan Sjöfartsportalens 
kravspecifikation kan få på Nulägesbeskrivningen. Uppgiftens slutsatser presenteras med 
utgångspunkt från inledningskapitlets frågeställningar.  

8.1.1 Nulägesbeskrivning 

Den anmälan/rapportering som idag sker vid övergången mellan land- och sjötransporter av 
farligt gods visar att det inte förekommer någon egentlig konfrontation mellan de olika 
transportslagens regelverk. Den praktiska tillämpningen av regelverken innebär mer eller 
mindre att de olika regelverken interagerar med varandra vid intermodala transporter. Det 
beror framförallt på att avsändaren är ansvarig att deklarera godset enligt bestämmelserna för 
samtliga transportslag som ingår i transportkedjan. För att deklarera godset utnyttjas ett 
dokument för multimodala transporter som sedan ligger till grund för den rapportering och 
anmälan som utförs i den intermodala transportkedjan. Oavsett vilka olika transportslag som 
är inblandade i ett transportuppdrag visar undersökningen att det är agent/speditör som 
handhar all rapportering och anmälan av farligt gods till hamnen. Vid järnvägstransporter 
krävs även en rapportering av farligt gods till Banverket Trafik, men den rapporteringen 
utförs av tågoperatören. 
 
När det gäller hur rapporteringen går till finns det dokumenterat i kapitel 6. Den rapportering 
som regleras genom de olika transportslagens regelverk sammanfattas nedan för export 
respektive import. 
 
Rapportering vid export av farligt gods: 
 
• Farligt gods anmälan till Banverket Trafik, vid järnvägstransport. 
• Förhandsanmälan av vägtransport till hamnområde. 
• Farligt gods anmälan till MRCC. 
 
Rapporteringen vid import av farligt gods: 
 
• Farligt gods anmälan till MRCC, vid import från nation utanför EU.  
• Farligt gods anmälan till hamnmyndighet. 
• Farligt gods anmälan till Banverket Trafik, vid järnvägstransport. 
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Den rapportering som ska ske till MRCC kan utföras av antingen fartygets befälhavare, 
rederiet eller agenten. Både vid export och vid import av farligt gods utför idag inte 
agent/speditör den rapportering som ska ske till MRCC. Det kan antingen bero på att någon 
av de övriga ansvariga aktörerna utför den här rapporteringen eller att den uteblir. Efter 
intervju med personal på MRCC framgår det att den här rapporteringen ofta är bristfällig [15]. 
Eftersom det inte finns några påföljder för dem som inte rapporterar in det farliga godset 
uppfattas det som den här rapporteringen ofta uteblir. 
 
Den gemensamma metod som utnyttjas för att utföra rapportering och anmälan utgörs av 
faxmeddelanden. Endast den del av transportkedjan som utgörs av en järnvägstransport har 
alternativa metoder för informationsutbyte. Vid järnvägstransporter av farligt gods sker idag 
ett informationsutbyte antingen via fax eller genom Banverket Trafiks tillgång till 
tågoperatörens datasystem. Banverket Trafik är även i full gång att implementera ett 
informationssystem där tågoperatörerna har möjligheten att rapportera och anmäla farligt gods 
via webbgränssnitt och XML meddelanden.   
 
Den information som utbyts vid rapportering och anmälan mellan de olika aktörerna utgörs i 
huvudsak av den godsdeklaration som avsändaren utfärdar. När det gäller informationsutbytet 
mellan hamn och agent/speditör tillkommer en mängd information för att möjliggöra en 
effektiv lossning och lastning av fartygen. Det här informationsutbytet sker på samma sätt 
som för ordinarie gods vilket innebär att det inte krävs något extra informationsutbyte då 
farligt gods är involverat, förutom vissa tillägg i form av UN-nummer och klass.  

8.1.2 Effekter vid en implementering av kravspecifikationen 

Sjöfartsportalens inverkan på dagens informationsflöde visar att det finns förutsättningar att 
komma tillrätta med vissa av de problem som identifierats hos agent/speditör och hamn, se 
kapitel 6.6. Sjöfartsportalen kan betyda mindre dubbelrapportering, enhetlig information samt 
mindre manuellt arbete. För att uppnå de här positiva effekterna kan det dock vara nödvändigt 
att göra vissa justeringar i kravspecifikationen, vilka finns beskrivna i kapitel 7.5. Alternativt 
kan implementeringen ske vid en senare tidpunkt, då SSN fungerar i realiteten. Som 
kravspecifikationen är utformad idag ställer den stora krav på ett fungerande 
informationsutbyte med SSN. Det kan i sin tur innebära ett problem då det här 
informationssystemet ej ännu är implementerat. Dessutom finns en risk att det kan ta 
ytterligare tid innan de olika medlemsstaterna ansluter sig till SSN. 
 
Sjöfartsportalen kan medföra mer generellt positiva effekter när det gäller säkerheten eftersom 
Sjöfartsportalen i vissa fall möjliggör en integrering av farligt gods anmälan till 
hamnmyndigheten och rapporteringen till MRCC. Integreringen innebär en möjlighet för 
MRCC och andra myndigheter att ta del av informationen genom Sjöfartsportalen trots att 
enbart en farligt gods anmälan till hamnmyndigheten utförts.  
 
Av naturliga skäl kan inte alla problemområden i Nulägesbeskrivningen tillgodoses av 
Sjöfartsportalen. En av orsakerna till det är att kravspecifikationen inte behandlar 
landtransporter i anslutning till sjötransporter. De problemområden som identifierats i 
Nulägesbeskrivningen och inte påverkas av Sjöfartsportalen är följande: 
 
• FGD som ska medfölja den efterföljande landtransporten saknas. 
• Upplevelse att förhandsanmälan av vägtransporten till hamnområdet saknas. 
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Utöver ovanstående punkter tillkommer även den dubbelrapportering, oenhetlig information 
samt det manuella arbete som förhandsanmälan av vägtransporten föranleder. 
 
Ytterligare en konsekvens av att kravspecifikationen inte berör landtransporten, i anslutning 
till sjötransporten, är att Sjöfartsportalen inte får så stor inverkan på intermodaliteten vid 
transporter av farligt gods. 

8.2 Diskussion 

Nulägesbeskrivningen visar två intressanta uppslag för en integrering av informationsutbytet 
mellan sjö- och landtransporter som är värda en diskussion. Ett av uppslagen utgörs av det 
faktum att agent/speditör idag även utför förhandsanmälan av vägtransporten till 
hamnområdet i samband med sjötransporten. Det andra uppslaget är det befintliga farligt gods 
rapporteringssystemet för järnvägstransporter som Banverket Trafik upprättat.  

8.2.1 Väg- och sjötransport 

Tidigare forskning visar problem vid uppförandet av informationssystem och framförallt den 
databas som krävs för ett effektivt informationsflöde, se kapitel 3. Vid vägtransporter av 
farligt gods kan det vara så att de problemen är extra tydliga beroende på antalet och storleken 
på de verksamma aktörerna i den här branschen. Det tyder på att Sjöfartsportalen i dagsläget 
även är tvungen att hantera informationen som uppstår vid vägtransporten för att uppnå en 
integrering av informationsutbytet mellan väg- och sjötransporter av farligt gods.  
 
Idag utför agent/speditör en förhandsanmälan av vägtransporten till hamnområdet vid export 
av farligt gods. Den här rapporteringen ingår inte i kravspecifikationen idag men det kan få 
positiva effekter om även den var möjlig att rapportera genom Sjöfartsportalen. Förutsatt att 
även den här rapporteringen sker till Sjöfartsportalen finns möjligheten att komma tillrätta 
med ytterligare problemområden som identifierats i Nulägesbeskrivningen. För hamnens del 
kan det innebära att förhandsanmälan blir enhetlig och tydlig vilket innebär att det är lättare 
att tolka informationen. Idag upplever hamnen att den här förhandsanmälan saknas. För 
agent/speditör kan en rapportering av den här förhandsanmälan genom Sjöfartsportalen 
innebära att dubbelrapporteringen till hamnmyndighet och hamnterminal minskar.  
 
För att uppnå en högre säkerhet och effektivisera informationsflödet ytterligare kan ett 
scenario vara att förhandsanmälan av vägtransporten integreras med farligt gods anmälan vid 
fartygets avgång. Baserat på Nulägesbeskrivningen har hamnen inget behov av den farligt 
gods anmälan Sjöfartsportalen vidarebefordrar vid export. Däremot finns behovet av en 
förhandsanmälan av vägtransporten till hamnområdet. Förutsatt att en integrering av de här 
anmälningarna är möjlig kan effekterna bli liknande de vid import från nation utanför EU, se 
kapitel 7.4.3. Samtidigt som det innebär en integrering mellan de båda transportslagen betyder 
det färre antal rapporteringar för agent/speditör.  

8.2.2 Järnvägs- och sjötransport 

Vid järnvägstransporter av farligt gods finns idag ett informationssystem som har upprättats 
av Banverket Trafik. Det kan tyda på att järnvägen har kommit tillrätta med de 
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problemområden som tidigare forskning visat, se kapitel 3. För Sjöfartsportalen kan det 
innebära en möjligheten för ett utbyte av information kring transporter av farligt gods där 
transportkedjan utgörs av en kombinerad järnvägs- och sjötransport.   
 
Vid järnvägstransporter av farligt gods som ankommer till ett hamnområde finns idag inga av 
transportmyndigheterna lagstadgade krav på förhandsanmälan till hamnen. 
Nulägesbeskrivningen tyder även på att hamnen inte utarbetat några krav på information för 
att ta emot en järnvägstransport med farligt gods. Det innebär att den information som 
järnvägens informationssystem kan överföra till Sjöfartsportalen bör innehålla uppgifter som i 
första hand uppfyller kraven på farligt gods anmälan vid export.  

8.2.3 Systemkrav 

Om agent/speditör även har möjligheten att utföra förhandsanmälan av vägtransporten till 
hamnområdet i Sjöfartsportalen kan informationsflödet effektiviseras ytterligare för 
agent/speditör och hamn. För Sjöfartsportalen innebär det krav på ytterligare ett meddelande 
utöver den fartygsanmälan och farligt gods anmälan som kravspecifikationen anger. Det här 
meddelandet kan ses som ett minimikrav beroende på om informationen i den här anmälan 
ska lagras i Sjöfartsportalen och vara tillgänglig för en integrering av andra anmälningar eller 
inte. 
 
Det finns dock vissa problem vid en integrering av de båda anmälningarna, både för väg- och 
järnvägstransporter som efterföljs av en sjötransport. Ett av problemen för vägtransporter 
utgörs av olika tidpunkter då anmälningarna ska utföras, se kapitel 4.2.4. Det andra problemet 
är gemensamt för både väg- och järnvägstransporter och utgörs av informationsinnehållet i de 
olika anmälningarna. När det gäller förhandsanmälan av vägtransporten och informationen 
som finns tillgänglig i järnvägens informationssystem baseras den framförallt på godset och 
lastbäraren. Farligt gods anmälan däremot baseras på uppgifter både om fartyg samt uppgifter 
om gods och lastbärare. 
 
När det gäller att utforma Sjöfartsportalen för att öka intermodaliteten tyder ovanstående 
diskussion på att det är nödvändigt för Sjöfartsportalen att även kunna hantera ett 
informationsflöde där uppgifter om gods och lastbärare kan lagras i Sjöfartsportalen. Den här 
informationen ska därefter kunna återanvändas av exempelvis agent/speditör vid farligt gods 
anmälan. Det innebär en möjlighet för agent/speditör att utföra farligt gods anmälan enbart 
genom att komplettera anmälan med den information som rör fartyget.  

8.3 Begränsningar och fördelar 

Nulägesbeskrivningen har framförallt fokuserats på att beskriva informationsflödet i 
anslutning till det farliga godset. Det innebär att det inte är en fullständig kartläggning av den 
information som utbyts mellan de olika aktörerna. Till det informationsflöde som beskrivs 
tillkommer även i vissa fall ytterligare information som berör gods i allmänhet. Ett exempel 
på informationsutbyte som inte ingår i rapporten är utbytet mellan agent/speditör och 
Tullverk.  
 
En begränsning i Nulägesbeskrivningen är att rutinerna har förändrats i vissa avseenden, 
framförallt vid Norrköpings hamn. Sedan intervjuer har utförts vid Norrköpings hamn har 
rutiner förändrats som bland annat rör förhandsanmälan av farligt gods till hamnområde och 
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farligt gods anmälan till hamnmyndighet. När det gäller förhandsanmälan till hamnområde 
har åtgärder riktats mot att förhindra upplevelsen av att den här anmälan saknas vid 
vägtransportens ankomst till hamnområdet. Vid farligt gods anmälan till hamnmyndighet har 
åtgärder inriktats mot att uppdatera dokumentet för att utföra den här anmälan. De här 
förändringarna kan inverka på de identifierade problemområdena i Nulägesbeskrivningen men 
har troligtvis ingen inverkan på informationsflödet. 
  
Fördelen med Nulägesbeskrivningen är att den ger en översiktlig bild av hur rapportering och 
anmälan sker i praktiken vid intermodala transporter av farligt gods. Dessutom visar den vilka 
olika aktörer som är involverade i den intermodala transportkedjan.  
 
Av Nulägesbeskrivningen framgår att agent/speditör inte rapporterar farligt gods till MRCC. 
Vid utvärderingen av Sjöfartsportalens inverkan på Nulägesbeskrivningen har jag däremot 
antagit att agent/speditör är den aktör som utför den här rapporteringen vid ett fartygs avgång. 
Det här antagandet får ingen större inverkan för agent/speditör vid import. Däremot kan det 
betyda ett extra rapporteringsmoment för agent/speditör vid export av farligt gods. På grund 
av oklarheter om den här rapporteringen överhuvudtaget utförs har jag dock antagit att det är 
agent/speditör som utför rapporteringen. Ytterligare faktorer som har påverkat det här valet är 
att det i Nulägesbeskrivningen är agent/speditör som utför den resterande rapporteringen som 
är tänkt att ingå i Sjöfartsportalen. Trots det här antagandet samt att Nulägesbeskrivningen är 
geografiskt avgränsad var det möjligt att hitta vissa generella effekter av Sjöfartsportalen.  

8.4 Förslag till fortsatt arbete  

Förslag till forsatt arbete berör framförallt åtgärder för att öka integreringen mellan 
transportslagen i samband med transporter av farligt gods. I det forsatta arbetet bör hänsyn tas 
till Sjöfartsverkets och de övriga transportmyndigheternas roller vid transporter av farligt 
gods. Sjöfartsverket är transportmyndighet för sjötransporter och för att åstadkomma en 
intermodalitet är ett transportslagsövergripande samarbete nödvändigt. Det är även 
nödvändigt att undersöka förutsättningarna utanför det geografiskt avgränsade område som 
den här rapporten berör. 
 
Ett naturligt steg är att vidareutveckla Sjöfartsportalen så att den kan hantera ett informations-
flöde där det är möjligt att tillvarata andra aktörers inrapporterade uppgifter för att utföra en 
anmälan. Med den här funktionen finns möjligheten för olika aktörer att rapportera in 
uppgifter med anknytning till en och samma anmälan. Exempelvis att järnvägens 
informationssystem överför uppgifter om gods och lastbärare till Sjöfartsportalen som 
agent/speditör sedan utnyttjar för att utföra en farligt gods anmälan.  
 
Ytterligare ett förslag till fortsatt arbete är att undersöka möjligheten att integrera 
förhandsanmälan av vägtransporten till hamnområde med den farligt gods anmälan som sker 
vid ett fartygs avgång. Den här uppgiften har stor inverkan på säkerheten eftersom det finns 
tecken som tyder på att farligt gods anmälan vid ett fartygs avgång i vissa fall uteblir.  
 
Ett av de problemområden som identifierades i Nulägesbeskrivningen utgörs av att FGD som 
ska medfölja landtransporten efter fartygets ankomst saknas. Det här problemet har stor 
betydelse för intermodaliteten eftersom landtransporten blir stående tills de här dokumenten 
kommit tillrätta. Ett avslutande förslag till fortsatt arbete är således att undersöka möjligheten 
att kunna tillhandahålla FGD genom Sjöfartsportalen. 
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Bilagor 
 

Bilaga  1 – Innehåll i godsdeklaration vid sjötransport 
 
Allmänna uppgifter i godsdeklarationen för sjötransport av farligt gods. 
 
Transporthandlingen (en eller flera) skall för varje ämne eller föremål som överlämnas till 
transport innehålla följande uppgifter: 
 
a) Riktig skeppningsbenämning (Proper Shipping Name). Om en N.O.S. (Not Otherwise 

Specified) eller annan allmän beteckning använts ska den vedertagna kemiska 
beteckningen på det farliga ämnet anges inom parantes. 

 
b) Klass och i förekommande fall underklass/avdelning. Följande tilläggsuppgifter skall 

anges:  
- För klass 1: Samhanteringsgrupp, särskilda stuvningskrav. 
- För klass 2: Gasers sekundäregenskaper. 
- För klass 7: Efter klassangivelsen orden "RADIOACTIVE MATERIAL". 

 
c) UN-nummer enligt IMDG-koden. 
 
d) Förpackningsgrupp, när sådan är tillämplig. 
 
e) Om sändningen avser tömda förpackningar, småbulkbehållare, bulkförpackningar eller 

flyttbara tankar, som innehåller rester av farligt gods, skall detta anges genom att orden 
"EMPTY, UNCLEANED" eller "RESIDUE-LAST CONTAINED" placeras före eller 
efter den riktiga skeppningsbenämningen. 

 
f) Om farligt gods transporteras som avfall (gäller inte radioaktivt avfall) eller för 

avfallspreparering, skall den riktiga skeppningsbenämningen föregås av ordet "WASTE". 
 
g) Antal och typ av förpackningar skall anges liksom total mängd farligt gods, som täcks av 

godsbeskrivningen (massa eller volym). För gods i klass 1 anges nettomassa explosivt 
ämne. 

 
h) Flampunkt, om denna är 61º C eller lägre. 
 
i) Sekundärfara, som inte framgår av den riktiga skeppningsbenämningen. 
 
j) Om tillämpligt identifieras godset som "MARINE POLLUTANT" och om en N.O.S. eller 

annan allmän beteckning använts, den vedertagna kemiska beteckningen på det 
miljöfarliga ämnet inom parentes. 

 
k) I tillämpliga fall skall för klass 4.1, självreaktiva ämnen, och klass 5.2, organiska 

peroxider, kontrolltemperatur och nödtemperatur anges. 
 
l) Om farligt gods transporteras i bärgningskollin skall orden ”SALVAGE PACKAGING” 

anges tillsammans med godsbeskrivningen. 
 
m) Korrekt hänvisning till EmS-nummer och MFAG tabellnummer 
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Bilaga  2 – Innehåll i godsdeklaration vid vägtransport 
 
Allmänna uppgifter i godsdeklarationen för vägtransport av farligt gods 
 
Transporthandlingen (en eller flera) skall för varje ämne eller föremål som överlämnas till 
transport innehålla följande uppgifter: 
 
(a) UN-nummer 
 
(b) Ämnets eller föremålets bestämda officiella transportbenämning 
 
(c) Klassen, eller för ämnen och föremål i klass 1 riskgruppen, omedelbart följd av bokstav 

för samhanteringsgrupp 
 
(d) i förekommande fall förpackningsgruppen, som är tillordnad ämnet eller föremålet, 
 
(e) ADR med versaler, 
 
(f) antal kollin och en beskrivning av dem, 
 
(g)  totala mängden farligt gods som täcks av beskrivningen (som volym, bruttovikt eller 

nettovikt efter vad som är lämpligt), 
 
(h) avsändarens namn och adress, 
 
(i) mottagarens namn och adress, 
 
(j) eventuella uppgifter som krävs enligt villkoren för någon särskild överenskommelse. 
 
Platsen och ordningsföljden för de uppgifter som måste återfinnas i godsdeklarationen får 
väljas fritt, (a), (b), (c), (d) och (e) skall dock anges i denna ordningsföljd, t ex 
”1098 ALLYLALKOHOL, 6.1, I, ADR”. 
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Bilaga  3 – Innehåll i godsdeklaration vid järnvägstransport 
 
Allmänna uppgifter i godsdeklarationen för järnvägstransport av farligt gods. 
 
Fraktsedeln (en eller flera) ska för varje ämne eller föremål som överlämnas till transport innehålla 
följande uppgifter: 
 
a)  UN-nummer, 
 
b)  ämnets eller föremålets officiella transportbenämning, 
 
(c)  klassen, eller för ämnen och föremål i klass 1 riskgruppen, omedelbart följd av bokstav 

för samhanteringsgrupp, 
 
(d)  i förekommande fall förpackningsgruppen, som är tillordnad ämnet eller föremålet, 
 
(e)  RID med versaler, 
 
(f)-(j) (Tills vidare blanka.), 
 
(k) om märkning är föreskriven enligt 5.3.2.1, farlighetsnumret, vilket skall föregå UN-

numret. Farlighetsnumret skall också anges om vagnar med vagnslaster innehållande 
kollin med endast ett slags gods är försedda med märkning enligt 5.3.2.1. 

 
Platsen och ordningsföljden för de uppgifter som måste återfinnas i fraktsedeln får väljas fritt, 
(k), (a), (b), (c), (d) och (e) skall dock anges i denna ordningsföljd, t ex  
”663 1098 ALLYLALKOHOL, 6.1, I, RID”. 
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Bilaga  4 – Kombinerad handling för multimodal transport 
Exempel på kombinerad handling för godsdeklaration och stuvningsintyg för multimodal 
transport.  
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Bilaga  5 – Farligt gods anmälan till MRCC 
 
En farligt gods anmälan till MRCC ska innehålla följande uppgifter: 

 
1. Fartygets namn och anropssignal samt, i förekommande fall, dess IMO-

identifieringsnummer. 
 
2. Fartygets nationalitet. 
 
3. Fartygets längd och djupgående. 
 
4. Destinationshamn. 
 
5. Beräknad tidpunkt för ankomst till destinationshamnen eller lotsstationen i enlighet med 

den behöriga myndighetens krav. 
 
6. Beräknad avgångstid. 
 
7. Planerad rutt. 
 
8. De korrekta tekniska benämningarna på farligt eller förorenande gods, Förenta 

Nationernas (UN) nummer, om sådana finns, IMO:s riskklasser enligt IMDG-, IBC- och 
IGC-koderna, samt i förekommande fall , fartygets klass i enlighet med INF-koden, 
godsets kvantiteter och placering ombord och, om det finns i flyttbara tankar eller 
containrar, dessas identifieringsmärkningar. 

 
9. En bekräftelse på att det ombord finns en förteckning eller ett manifest eller en 

ändamålsenlig lastplan, som närmare beskriver det farliga eller förorenande gods som 
transporteras och dess placering på fartyget. 

 
10. Antal besättningsmedlemmar ombord. 
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Bilaga  6 – Farligt gods anmälan till hamnmyndighet 
 
En farligt gods anmälan till hamnmyndighet ska innehålla följande uppgifter, gäller vid 
förpackat farligt gods: 
 
1. Fartygets namn. 
 
2. Tidpunkt för dess ankomst. 
 
3. Den korrekta tekniska benämningen på det farliga godset. 
 
4. UN-nummer och klass enligt IMDG-koden. 
 
5. Flampunkt, om sådan finns. 
 
6. Godsmängd. 
 
7. Var det farliga godset stuvats ombord. 
 
8. Vilket farligt gods som ska lossas och vilket gods som ska förbli ombord. 
 
9. I förekommande fall förpackningarnas antal och typ, containernummer eller andra 

identifikationsbegrepp. 
 
10. Namnet på godsets mottagare. 
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Bilaga  7 – Förhandsanmälan av vägtransport till hamnområde 
 
En förhandsanmälan av vägtransport som ankommer till ett hamnområde med farligt gods ska 
innehålla följande uppgifter:  
 
 
 
• Enligt ADR författningen, godsets: - UN-nummer 

- Officiell transportbenämning 
- Klass 

   - Förpackningsgrupp 
 
• Enligt IMDG-koden, godsets: - UN-nummer 

- Officiell transportbenämning 
   - IMDG-klass 
   - Förpackningsgrupp 
    
• Marine Pollutant i förekommande fall. 
• Antal och typ av förpackning samt bruttovikt, för klass 1 nettovikt explosivt innehåll. 
• Godsets avsändare och mottagare. 
• Tidpunkt för beräknad ankomst till hamn. 
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Bilaga  8 – Meddelanden för informationsutbyte med  SSN  
 
 
Följande uppgifter ska ingå vid informationsutbytet med SSN vid fartygsanmälan:  
 

Fartygets namn 
Signalbokstäver 
IMO nummer 
MMSI nummer 
Avgångshamn 
Destinationshamn 
ETD 
ETA 
Antal personer ombord 
Finns farligt gods ombord? 
Adress där detaljerad information om gods kan erhållas 

 
 
Följande uppgifter ska ingå vid informationsutbytet med SSN vid farligt gods anmälan: 
 

Fartygets namn 
Signalbokstäver 
IMO nummer 
MMSI nummer 
Destinationshamn 
ETD 
ETA 
Antal personer ombord 
Teknisk benämning på godset 
UN-nummer 
IMO:s riskklasser 
IBC kod 
IGC kod 
Fartygets INF-klassificering 
Mängd farligt gods 
Placering ombord 
Identifieringsnummer på transportenheter 
Bekräftelse att lastplan, manifest eller förteckning finns 
ombord fartyget som närmare beskriver det farliga eller 
förorenade godsets placering ombord. 
Adress där detaljerad information om godset kan 
erhållas 
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Bilaga  9 – Intervjuade aktörer 
Nedanstående aktörer har intervjuats för att dokumentera informationsutbytet kring farligt 
gods med landtransporter till respektive från Norrköpings hamn.  
 
 
 
Aktör Person Befattning Företag 

 
Intervjuform/ 

datum 
Tid 

Hamnmyndighet Åke Hagel Säkerhetsrådgivare NHS AB Intervju 2002-10-07 2 h   15 min
 Bennert Andersson Hamnkapten NHS AB Intervju 2002-10-08 1 h 
    Intervju 2002-10-29         40 min
      
Hamnterminal Lennart Seedhav Godsmottagare NHS AB, Öhmansterm. Intervju 2002-10-15         45 min
    Intervju 2002-10-29         35 min
      
 Lars Nilsson Områdeschef NHS AB, Pampusterm. Intervju 2002-10-16         40 min
      
Agent/speditör Lars Kristensson Klarerare Unér Shipping Intervju 2002-10-14 1 h 
 Peter Andersson Speditör    
      
 Joakim Ferin Klarerare Novabolagen Intervju 2002-10-22 1 h   40 min
 Bo Hammarberg Speditör    
 David Fredriksson Speditör    
      
 Joakim Ferin Klarerare  Intervju 2002-11-01         55 min
 David Fredriksson Speditör    
      
Transportör Jerry Rydberg Säkerhetsrådgivare Alltransport AB Intervju 2002-10-30         40 min
 Pierre Nilsson Åkeriägare Pierre Nilsson Åkeri   
      
 Stefan Åkeriägare Bulk & containerfrakt i 

Söderköping 
Telefonintervju 
2002-10-28 

        15 min

      
      
 Elert Nygren Trafikledare Greencargo Road Intervju 2002-11-12          45min
      
Kombiterminal Anders Wingmalm Områdeschef Rail Combi AB Intervju 2002-11-11 1 h 
      
Banverket Trafik Erik Neldemo IT-projektledare Borlänge Telefonintervju 

2002-11-18 
        40 min

      
 Rolf Jonasson Trafikledare Norrköping Intervju 2002-11-19 1 h   10 min
      
 Jonas Bälter Trafikplanerare Norrköping Intervju 2002-11-29 1 h 
      
Avsändare Tomas Meijer Transportansvarig Danisco Cultor Sweden 

AB 
Telefonintervju 
2002-11-14 

        30 min

      
Godsmottagare Tino Gritti Transportansvarig Akzo Nobel Car 

Refinishes AB 
 

Telefonintervju 
2002-11-14 

        10 min

 Tomas Meijer Transportansvarig Danisco Cultor Sweden 
AB 

Telefonintervju 
2002-11-14 

        30 min
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Bilaga  10 – Farligt gods anmälan till hamnmyndighet 
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Bilaga  11 – Jämförelse av informationsinnehåll 
 
Tabellen nedan jämför informationsinnehållet mellan farligt gods anmälan som hämtas från 
SSN och hamnens krav på information. 
 
 
 
 
 Sjöfartsportalens 

kravspecifikation 
Hamnens krav
SJÖFS 1991:8

Fartygets namn X X 
Signalbokstäver X  
IMO-nr / MMSI-nr. X  
Destinationshamn X  
ETD X  
ETA X X 
Personer ombord X  
Lastbärarens identitet X X 
Godsets tekniska benämning X X 
UN-nummer X X 
IMO klassificering enligt IMDG-, IBC- och IGC-koderna X X 
Flampunkt  X 
Fartygets INF-klassificering i förekommande fall X  
Godsmängd X X 
Godsets placering ombord X X 
Vilket gods som ska lossas och förbli ombord  X 
Bekräftelse att lastplan finns ombord X  
Adress där detaljerad information kan hämtas om gods X  
Namn på godsets mottagare  X 
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