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JÄRNVÄGSINSPEKTIONENS FÖRESKRIFTER
OM RAPPORTERING AV OLYCKOR OCH TILLBUD

Beslutade den 6 maj 1997

Järnvägsinspektionen föreskriver, efter samråd med Statens haveri-
kommission, följande med stöd 7 § förordningen (1990:1165) om
säkerheten vid järnväg, tunnelbana och spårväg och 20 § för-
ordningen (1990:717) om undersökning av olyckor.

1 § Utöver vad som följer av 20 § första stycket förordningen
(1990:717) om undersökning av olyckor skall verksamhetsutövare
omedelbart rapportera till Järnvägsinspektionens telefonberedskap
om det inträffat en olycka vid järnvägs-, tunnelbane-, eller
spårvägsdrift som har medfört att

1. någon människa dödats eller blivit allvarligt skadad, eller
2. spårfordon, spåranläggningar eller egendom som inte transpor-
terats med spårfordonet har fått betydande skador eller betydande
skador uppkommit i miljön.

2 § Olyckor som inte omfattas av 1 § skall omedelbart rapporteras
till Järnvägsinspektionens telefonberedskap om de medfört att

1. farligt gods släppts ut i miljön, eller
2. spårfordon med farligt gods blivit allvarligt skadat eller på
spårfordon transporterad lastbärare med farligt gods blivit allvar-
ligt skadad.

3 § Omedelbar rapport enligt 1 och 2 §§ om olycka eller tillbud
skall innehålla uppgifter om vad som hänt, tid och plats för händel-
sen, skadornas omfattning, vilka rörelser, fordon och andra anord-



ningar som varit inblandade samt vem hos verksamhetsutövaren
som svarar för vidare kontakter med Järnvägsinspektionen.

4 § Skriftlig rapport om inträffad olycka eller tillbud inges av
verksamhetsutövaren på anmodan av Järnvägsinspektionen. Den
skall insändas senast fyra månader efter det att Järnvägs-
inspektionen skriftligen begärt det.

Rapport enligt första stycket skall innehålla en närmare beskrivning
av olyckan och de omständigheter som haft betydelse för förloppet
samt verksamhetsutövarens slutsatser om händelsens orsaker och
vilka åtgärder som planeras eller kommer att vidtas med anledning
av det inträffade.

5 § Senast den 30 april varje år skall verksamhetsutövare sända in
uppgifter om föregående års olyckor och olyckstillbud samt deras
orsaker till Järnvägsinspektionen. Uppgifterna skall sändas in på av
Järnvägsinspektionen fastställd blankett.

6 § Järnvägsinspektionen får medge undantag från dessa föreskrif-
ter.

Dessa föreskrifter träder i kraft den 1 juli 1997.

Dick Ivarsson

Lars-Erik Janby
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