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Hanteringsregler vid olycka, tillbud eller avvikelse
1

Anmälan och röjningsmedgivande

1.1

Anmälan om olycka och olyckstillbud

Alla olyckor, olyckstillbud och avvikelser som medfört olycksrisker och inträffat på det
järnvägsnät som Trafikverket förvaltar ska omgående anmälas till Trafikverkets
trafikledning. Elolyckor och elolyckstillbud kan alternativt anmälas till Trafikverkets eldrift.

1.2

Anmälan om djurpåkörning

Även djurpåkörningar anmäls som ovan. Med djurpåkörning menas dels påkörning av vilt
som enligt jaktförordningen omfattas av anmälningsplikt (t.ex. älg, hjort, rådjur, vildsvin,
mufflonfår, björn, lo, varg, järv, utter och örn), dels påkörning av tamdjur (t.ex. ren, ko,
häst, får och hund).

1.3

Järnvägsföretag, kontaktperson och röjningsmedgivande

Trafikverkets trafikledning anmäler omgående olyckor som kommer till trafikledningens
kännedom, till inblandade järnvägsföretag.. Detta gäller inte djurpåkörningar.
Järnvägsföretaget ska till Trafikverket ange kontaktperson som omgående kan nås för att ta
emot anmälan om händelsen och ta ställning till om järnvägsföretaget ska utreda händelsen.
När järnvägsföretaget fått kännedom om att olycka eller olyckstillbud inträffat ska eventuell
avsikt att utreda händelsen omgående anmälas till Trafikverkets trafikledning.
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1.4

Samverkan och tillgång till faktaunderlag

Järnvägsföretaget ska utan dröjsmål låta Trafikverkets utredare få tillgång till uppgifter från
fordons registreringsutrustningar och till det övriga faktaunderlag som behövs för
Trafikverkets utredning, exempelvis data om fordon och arbetsredskap, tekniska
utredningar samt vittnesmål från personal. Trafikverket ska utan dröjsmål låta
järnvägsföretagets utredare få tillgång till de uppgifter som behövs för järnvägsföretagets
utredning, exempelvis ställverksregistreringar och registrerade säkerhetssamtal.
Utredningen ska ske i samverkan mellan Trafikverket och inblandade parter. Detta gäller
dock inte om opartiskheten i undersökningen äventyras.
Part ska, på begäran, delge den andra parten den skriftliga utredningsrapporten.
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Olycksplatsansvarig

Trafikverket utser olycksplatsansvarig. Den olycksplatsansvarige ansvarar för samordningen
av arbetet på olycksplatsen och för röjningsarbetet samt beslutar om i vilken omfattning
trafik kan tillåtas passera förbi olycksplatsen. I ansvaret omfattas även skyddsåtgärder på
gemensamt arbetsställe enligt arbetsmiljölagen. Den olycksplatsansvarige meddelar
dessutom röjningstillstånd. Om olycksplatsansvarig inte finns utkallad lämnar
Trafikverkets drifttekniker röjningstillstånd.
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Röjningsmedgivande och röjningstillstånd

Innan något fordon får flyttas eller innan det vidtas andra åtgärder som på något vis kan
påverka ledtrådarna efter händelseförloppet, måste ett röjningstillstånd (se nedan) finnas.
Undantaget är räddningsarbetet som naturligtvis får bedrivas utan något röjningstillstånd.
När faktainsamlingen avslutats lämnar varje olycksutredare ett röjningsmedgivande till den
olycksplatsansvarige. Om olycksplatsansvarig inte finns på plats övertar Trafikverkets
drifttekniker uppgiften att samla in röjningsmedgivanden.
När den olycksplatsansvarige alternativt Trafikverkets drifttekniker inhämtat alla parters
medgivande och när olycksplatsen är skyddad ur el- och trafiksäkerhetssynpunkt, kan
röjningstillståndet lämnas till den som ska leda röjningsarbetet. I anslutning till
röjningstillståndet meddelas också de eventuella direktiv som kan behövas av
arbetsmiljöskäl.
Röjningsmedgivanden och röjningstillstånd kan i vissa fall omfatta endast delar av
olycksplatsen.
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Räddningsövning

Järnvägsföretaget och Trafikverket ska i förebyggande syfte i samverkan genomföra
räddningsövningar i den omfattning som parterna kommit överens om.
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Om flera järnvägsföretag trafikerar en järnvägssträcka inom samma kommun kan
räddningstjänsten komma att framställa önskemål till Trafikverket om samordning mellan
järnvägsföretagen. Järnvägsföretaget ska följa de krav som följer av detta.
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