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Föreskrifter om rapportering av olyckor
– med kommentarer

BV-FS 
1997:3

Forts.

• Järnvägsinspektionens föreskrifter (BV-FS 1997:3) 
om rapportering av olyckor och tillbud

Järnvägsinspektionen föreskriver, efter samråd med Statens haveri kom-
mission, följande med stöd 7 § förordningen (1990:1165) om säkerheten 
vid järnväg, tunnelbana och spårväg och 20 § förordningen (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 rappor-
tera 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 transporterats 
med spårfordonet har fått betydande skador eller betydande skador upp-
kommit i miljön.

2 §  Olyckor som inte omfattas av 1 § skall omedelbart rapporteras till Järn-
vägsinspektionens 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 allvarligt skadad.

3 §  Omedelbar rapport enligt 1 och 2 §§ om olycka eller tillbud skall inne-
hålla uppgifter om vad som hänt, tid och plats för händelsen, skadornas om-
fattning, vilka rörelser, fordon och andra anordningar som varit inblandade 
samt vem hos verksamhetsutövaren som svarar för vidare kontakter med 
Järn vägsinspektionen.

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

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

• BV-FS 1997:3 
Rapportering 

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

6 §  Järnvägsinspektionen får medge undantag från dessa föreskrifter.

Dessa föreskrifter träder i kraft den 1 juli 1997.

• Kommentarer till BV-FS 1997:3 

Paragraf 6 saknar kommentarer.

• Benämningar och defi nitioner

För att undvika missförstånd och för att uppnå enhetlighet då det gäller ter-
minologi bör olyckor och tillbud som anmäls till Järnvägsinspektionen be-
nämnas enligt nedan.

Olyckor

En olycka är en oönskad händelse som resulterar i skador på människor, 
utrust ning, material eller miljö. Olyckor indelas i olika typer beroende på 
vil ka huvudsakliga konsekvenser de får. Om det fi nns fl er konsekvenser an-
ges primärolyckan först. Exempel: ”Urspårning och brand”. Primärolyck an 
anges först även om en senare uppkommen konsekvens anses lika allvarlig 
eller mer allvarlig än primärolyckans konsekvenser.

Följande benämningar på olyckstyper används av Järnvägsinspektionen i 
samband med rapportering och undersökning.

Kollision   Sammanstötning mellan spårfordon.

Påkörning   Sammanstötning mellan spårfordon och annat före-  
   mål eller an ordning. 

Vägtrafi kolycka  Sammanstötning vid spårvägstrafi k i gatumiljö   
   mel  lan spårfordon och vägtrafi kfordon.

Anm. Kollisioner, påkörningar och vägtrafi kolyckor benämns gemensamt ”sammanstötningar”.

• Forts. BV-FS 1997:3
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Urspårning 

Plankorsningsolycka: Sammanstötning mellan spårfordon och vägfordon/ 
   gångtrafi kant vid en anordnad plankorsning (dock ej  
   plattformsövergångar).

Brand   Brand eller rökutveckling i spårfordon eller spåran-
   läggning eller brand i annan egendom till följd av   
   spårtrafi kdrift.

Anm. Rökutveckling som inte har någon tydligt defi nierad härd som innebär en skada kan benämnas 
”tillbud till brand”.

Utsläpp   Farligt gods eller annat farligt ämne släpps ut på ett   
   okontrollerat sätt.

Personolycka  Person dödas eller skadas utan att det är fråga om   
   någon av ovanstående olyckstyper. Personolyckor   
   inträffar t.ex. vid av- och påstigning, fall från fordon/ 
   i fordon eller när människor körs på av spårfordon.

Anm. Även självmord och självmordsförsök benämns ”personolycka”.

Arbetsolycka  Personolycka (se ovan) som drabbar anställda –   
   eller mot sva rande – hos spårtrafi k ens verksamhets-  
   utövare eller personal hos en tre prenörer – eller   
   motsvarande – som utför uppdrag för verksamhets-  
   utövare i spårtrafi k.

Anm. Elolycksfallen benämns av Järnvägsinspektionen ”personolycka” eller ”arbetsolycka”.

Övrigt   Olycka som inte passar in i någon av de ovan   
   nämn da kategorierna förklaras på lämpligt sätt, t.ex.  
   explosion, stenkastning, tappat föremål, ned riven 
   kontaktledning.

Tillbud

Ett tillbud till olycka är en händelse som under något andra betingelser kun -
de lett till skada på människa, utrustning, material eller miljö. En händelse 
som leder till ringa eller obetydliga skador, t.ex. ett påkört kontaktdon eller 
en uppkörd växel, men som ändå bedöms vara mycket allvarlig, bör be nämn-
as ”tillbud” och rapporteras enligt kraven på tillbudsrapportering.

Innebörden av lagen (1990:712) och förordningen (1990:717) om under sök-
ning av olyckor är att tillbuden delas in i två kategorier: dels sådana som 
inneburit att en bestämd olyckstyp varit nära att inträffa, dels sådana som 
inneburit upptäckt av en felfunktion, fel hand ling eller annan säkerhetsbrist 
som skulle kunna leda till olycka. 
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• Forts. Kommentarer till BV-FS 1997:3

Det första fallet bör benämnas på samma sätt som olyckor, men med tilläggs-
benämningen ”tillbud till”, exempelvis ”till bud till urspårning”, ”tillbud till 
plankorsningsolycka”. Endast den primära konsekvensen bör beskrivas i 
benämningen av tillbud. 

Tillbud som innebär upptäckt av en säkerhetsbrist som kunde ha lett till en 
olycka bör benämnas enligt nedan.

Otillåten rörelse  Spårfordon passerar en stoppsignal eller framförs på  
   en sträcka där rörelsen eller spårfordonet inte är   
   tillåten.

För hög hastighet  Spårfordon framförs i för hög (otillåten) hastighet.

Tekniskt fel   Fel på ett spårfordon, en spåran läggning eller någon  
   annan väsentlig utrustning.

Bristfälligt handhavande Handhavande som bryter mot säkerhetsföre-  
   skrifter eller som strider mot instruktioner och   
   god praxis.

Övrigt tillbud  Om ett tillbud inte kan karakteriseras på annat sätt   
   kan be teckningen ”övrigt tillbud” användas tillsam-  
   mans med en närmare beskrivning, t.ex. överskjut-   
   ande last.

• Allmänna kommentarer

Regler om rapportering av olyckor och tillbud fi nns i såväl förordningen 
(1990:717) om under sökning av olyckor som i järnvägssäkerhetslagen 
(1990:1157). Av praktiska skäl och för att åstadkomma tydlighet har alla 
krav på rapportering av olyckor och tillbud här sammanförts till en enda fö-
reskrift. 

Ingen av de lagar eller förordningar som reglerar rapporteringen av olyckor 
har försökt avgränsa eller defi niera en spårtrafi kolycka. När vi talar om olyck-
or och tillbud till olyckor avses alla sådana händelser som inträffar i spårtrafi -
ken eller vid driften av spåranläggningar. Även medvetna sabotagehandlingar 
räknas till olyckor eller tillbud, liksom självmord och själv mords  försök. 

Händelser som inte har någon anknytning till verksamheten enligt järnvägs-
säkerhetslagen (1990:1157) faller utanför Järnvägsinspektionens tillsyns om -
råde och omfattas inte av rapporteringskraven. Som exempel kan nämnas 
olyckor i rulltrappor och hissar, misshandelsfall, arbetsolyckor i förråd och 
verkstäder eller färdolycksfall.
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1 §  Utöver vad som följer av 20 § första stycket förordningen (1990:717) om undersökning av 
olyckor skall verksamhetsutövare omedelbart rapportera till Järnvägsinspektionens telefonbered-
skap 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 transporterats med spårfordonet har 
fått betydande skador eller betydande skador uppkommit i miljön.

• Kommentarer till 1 §
Av de riktlinjer som överenskommits mellan Statens haverikommission och 
Järnvägsinspektionen framgår att med fl era döda eller allvarligt skadade av-
ses fem personer eller fl er. Med omfattande skador avses skador som upp  går 
till mer än 20 miljoner kronor. Betydande skador är, enligt Järnvägsinspek-
tionens bedöm ning, sådana som uppgår till en miljon kronor eller mer.

Det bör observeras att kostnadsuppskattningen av naturliga skäl måste gör as 
i omedelbar anslut ning till att händelsen inträffar eller blir känd för verk-
samhetsutövaren. Det är därför tillräckligt att skadorna bedöms kunna kom-
ma att uppgå till runt en miljon kronor eller mer för att en anmälan en ligt 
reglerna bör ske.

En person anses som allvarligt skadad om skadorna leder till sjukskriv ning 
i mer än 14 dagar efter olyckan. Den som avlider inom 30 dagar till följd av 
olyckan räknas som dödad.

Järnvägsinspektionen behöver få information även om andra olyckor än de 
som skall anmälas enligt 20 § förordningen (1990:717) om undersökning av 
olyckor. Allvarliga spårtrafi kolyckor med fl er än enstaka döda eller skadade 
är idag så sällsynta att det ofta reses krav på oberoende under sökning redan 
innan konsekvenserna är så allvarliga att en undersökning blir obligatorisk 
enligt lagen (1990:712) om undersökning av olyckor.

För att Järnvägsinspektionen skall kunna få kännedom om alla olyckor som 
kan bli aktuella för en undersökning enligt lagen om undersökning av olyck-
or, kan därför rapporterings skyldig heten utökas i förhållande till kra ven i 
lagen och förordningen om undersökning av olyckor. Om osäkerhet råder 
bör rapport inges. 

Någon utökad rapporteringsskyldighet av tillbud har inte bedömts nödvän-
dig då redan lagens uttalade krav på tillbuds rapportering är mycket omfat-
tande. Det framgår av 2 § andra stycket i lagen om undersökning av olyckor 
och 20 § första stycket i förordningen om undersökning av olyckor att 
till bud till allvarliga olyckor och tillbud som tyder på väsentliga fel på spår-
fordon eller spåranlägg ningar eller på andra väsentliga brister i sä ker hets-
hänseende omedelbart skall rapporteras till Järnvägsinspektionen. 

Det är viktigt att tillbud i rapporterings- och undersökningshänseende be-
handlas på samma sätt som allvarliga olyckor. Det innebär, att bevis måste 
säkras i form av registreringar och att fordon inte får fl yttas eller tågvägar 
återställas förrän den undersökande myndigheten lämnat sitt med givande 
enligt reglerna i 11 § i lagen om undersökning av olyckor. Verksamhetsut-

Forts.

Handbok 2007 justerad 061122.ind233   233Handbok 2007 justerad 061122.ind233   233 06-11-28   08.17.3206-11-28   08.17.32



234

BV-FS 1997:3 • Föreskrifter om rapportering av olyckor

Markerad 
bakgrund 
anger 
bindande 
föreskrift.

U
tgåva 2007-01-01

övaren har därför att se till att det fi nns fungerande rutiner för tillbudsrap-
portering i den egna organisationen så att en rapport i föreskrivna fall alltid 
kan lämnas till Järnvägsinspektionen. Kravet på att hantera olyckor, tillbud 
och andra avvikelser återfi nns i BV-FS 1996:1 § 6, Järnvägsinspektionens 
föreskrifter om internkontroll.

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 last bär-
are med farligt gods blivit allvarligt skadad.

• Kommentarer till 2 §
Olyckor som berör farligt gods kan få mycket allvarliga konsekvenser även 
om händelsen vid en första anblick verkar alldaglig. Alla händelser som lett 
till utsläpp av farligt gods är därför viktiga att rapportera enligt reglerna i 
3 §, oavsett utsläppets storlek och omfattning eller händelsens karaktär i öv-
rigt. 

När ett spårfordon lastat med farligt gods skadats så allvarligt att risk fi nns 
att godset kan komma att släppas ut kan händelsen vara lika allvarlig som 
om ett utsläpp hade skett. Händelsen leder ofta till omfattande av spärr ning ar 
av det aktuella området och kanske evakuering av boende. Omlastning eller 
överläktring av godset bör av naturliga skäl ske med iakttagande av största 
försiktighet. I sådant fall kan en undersökning av händelsen genom en obe-
roende samhällsinstans behövas.

• Forts. Kommentarer till BV-FS 1997:3
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3 §  Omedelbar rapport enligt 1 och 2 §§ om olycka eller tillbud skall innehålla uppgifter om vad 
som hänt, tid och plats för händelsen, skadornas omfattning, vilka rörelser, fordon och andra 
an  ordningar som varit inblandade samt vem hos verksamhetsutövaren som svarar för vidare kon-
takter med Järnvägsinspektionen.

• Kommentarer till 3 §
För att ta emot muntliga rapporter om händelser i spårtrafi k fi nns dygnet 
runt en tele fon beredskap vid Järnvägsinspektionen. Syftet med omedelbar 
muntlig rapportering är att Järnvägsinspektionen så snabbt som möjligt skall 
kunna skaffa sig en bild av vad som hänt för att bedöma om händelsen behö-
ver utredas enligt lagen (1990:712) om undersökning av olyckor. För  sening 
av rapporteringen kan medföra att värdefull tid förloras i ut red nings arbetet 
eller att bevismaterial hinner förstöras.

Det är således nödvändigt att rapporteringen till Järnvägsinspektionen sker 
så snart händelsen blivit känd för verksamhetsutövaren om det är uppenbart 
att den omfattas av rapporteringskraven. En första rapport behöver inte in ne -
hålla alla de uppgifter som efterfrågas i 3 §. Anmälan kan lämpligen kom plet-
teras efter hand då uppgifterna blir kända.

Årligen ges information till större verksamhetsutövare om vilka telefonnum-
mer och nummer till personsökare som kan användas för att nå telefonbe-
redskapen. Bered ska pen kan alltid nås via någon SOS-central. Rapport om 
olyckor och tillbud går dock inte att lämna till telefonberedskapen via tele-
fax, telegram, e-post eller liknande.

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 inspek   tio n-
en skriftligen begärt det.

Rapport enligt första stycket skall innehålla en närmare beskrivning av olyckan och de omstän-
dig  heter som haft betydelse för förloppet samt verksamhetsutövarens slutsatser om händelsens 
or saker och vilka åtgärder som planeras eller kommer att vidtas med anledning av det inträff a de.

• Kommentarer till 4 §
Kravet på internkontroll genom säkerhetsstyrning (se BV-FS 1996:1) inne-
bär att verk samhetsutövaren måste genomföra egna undersökningar av alla 
allvarliga olyckor och olyckstillbud. I allmänhet kan verksamhetsutövarens 
egen utredning tjäna som en sådan skriftlig rapport som avses i andra styck-
et. För att göra utredningarna så enhetliga som möjligt och för att säkerställa 
att all väsentlig information lämnas har Järnvägsinspektionen utarbetat en 
mall för uppställning av utredningsrapporter. Mallen, som även kan ses som 
en checklista för utredare, återges som bilaga 1.

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

• Kommentarer till 5 §
Denna paragrafs krav på att uppgifter skall lämnas på särskild blankett är 
för att säkerställa likformighet vad gäller statistik över olyckor och tillbud. 
Blanketten distribueras i januari eller februari varje år till berörda verk sam-
hetsutövare för rapportering av förra årets händelser.

Forts.
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Bilaga 1, sid 1 av 3.

UTREDNINGSRAPPORT

1  SAMMANFATTNING

  1.1  Händelse

  1.2  Skador
   
  1.3  Utredningsresultat

   1.3.1  Direkta orsaker
   1.3.2  Bakomliggande faktorer      
   1.3.3  Brister i styrningen

  1.4  Vidtagna och/eller beslutade åtgärder

  1.5  Förslag till åtgärder

2  FAKTABESKRIVNING

  2.1  Händelsen
  
   2.1.1  Händelsebeskrivning
   2.1.2  Olycksplatsen och räddningsarbetet
   2.1.3  Beslut om utredning
   2.1.4  Utredningens genomförande

  2.2  Händelsemiljö

   2.2.1  Spårtrafi kpersonal
   2.2.2  Vittnen
   2.2.3  Fordon, tågsammansättning, anordningar
   2.2.4  Bana
   2.2.5  Signalsäkerhetssystem
   2.2.6  Kommunikationsmedel
   2.2.7  Pågående arbeten i eller i närheten av spåret
   2.2.8  Egen larm- och räddningsorganisation
   2.2.9  Insatser från samhällets räddningstjänst

  2.3  Skador

   2.3.1  Resande och tredje man
   2.3.2  Personal
   2.3.3  Last, gods, resgods, annan egendom
   2.3.4  Fordon
   2.3.5  Spåranläggning
   2.3.6  Omgivning/miljö

  2.4  Yttre förhållanden

   2.4.1  Väder- och siktförhållanden
   2.4.2  Geografi sk information

Handbok 2007 justerad 061122.ind236   236Handbok 2007 justerad 061122.ind236   236 06-11-28   08.17.3406-11-28   08.17.34



237

Markerad 
bakgrund 
anger 
bindande 
föreskrift.

BV-FS 1997:3 • Föreskrifter om rapportering av olyckor
U

tg
åv

a 
20

07
-0

1-
01

Bilaga 1, sid 2 av 3.
3  GENOMFÖRDA UNDERSÖKNINGAR

  3.1  Vittnesupplysningar

   3.1.1  Anställda (eller motsvarande)
   3.1.2  Andra vittnen

  3.2  System för styrning av verksamhet

   3.2.1  Arbetsorganisation och ordervägar
   3.2.2  Kompetenskrav på personal
   3.2.3  Rutiner för intern kontroll och uppföljning
   3.2.4  Rutiner för styrning av entreprenörer
   3.2.5  Ansvar i gränssnitt mot andra verksamhetsutövare

  3.3  Regler och föreskrifter

   3.3.1  Lagar, förordningar, myndighetsföreskrifter
   3.3.2  Operativa regler (TRI)
   3.3.3  Handhavanderegler
   3.3.4  Normer för projektering och konstruktion
   3.3.5  Regler för skötsel av fordon
   3.3.6  Regler för skötsel av spåranläggning

  3.4  Tillstånd och funktion hos tekniska system
 
   3.4.1  Signalteknisk anläggning
   3.4.2  Spårteknisk anläggning
   3.4.3  Kommunikationsutrustning
   3.4.4  Detektorer
   3.4.5  Fordon

  3.5  Dokumentation av det operativa systemet

   3.5.1  Trafi kledningsåtgärder
   3.5.2  Tillsyningsmäns och förares anteckningar
   3.5.3  Säkerhetssamtal
   3.5.4  Meddelade order

  3.6  Samspel människa-teknik-organisation

   3.6.1  Arbetstider i anslutning till händelsen
   3.6.2  Medicinska förhållanden
   3.6.3  Personliga förhållanden
   3.6.4  Gränssnitt människa/maskin
   3.6.5  Fysisk och/eller psykisk påverkan

  3.7 Tidigare händelser av liknande art

  3.8  Olycksplatsen

   3.8.1  Fotografi er
   3.8.2  Översiktsskisser

Forts.
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4  KOSTNADER

  4.1  Skador på resande och tredje man

  4.2  Skador på personal

  4.3  Skador på last, gods, resgods och annan egendom

  4.4  Skador på fordon

  4.5  Skador på spåranläggningen

  4.6  Skador på omgivning/miljö

  4.7  Stillestånds- och omledningskostnader

  4.8  Utredningskostnader
   
  4.9  Sammanlagda kostnader

5  ANALYS OCH SLUTSATSER 

  5.1  Kartläggning av händelseförloppet

  5.2  Analys/diskussion

  5.3  Slutsatser

   5.3.1  Direkta orsaker
   5.3.2  Bakomliggande faktorer
   5.3.3  Brister i styrningen
  
  5.4  Övriga iakttagelser

6  VIDTAGNA ÅTGÄRDER

  6.1  Genomförda åtgärder

  6.2  Beslutade/planerade men ej genomförda åtgärder

7  FÖRSLAG TILL ÅTGÄRDER
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