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Anmälan om olycka 

Företag Datum Tidpunkt 

Plats 

☐ Driftplats ☐ Hållplats ☐ Station ☐ Linjen
Plats/Sträcka 

Rörelseform 

☐ Tågfärd ☐ Spärrfärd ☐ Arbetståg (SL) ☐ Växlingsrörelse

☐ Annat
Trafikändamål 

☐ Persontrafik ☐ Godstrafik ☐ Banunderhåll ☐ Provkörning
Trafiktyp 

☐ Järnväg ☐ Museijärnväg ☐ Spårväg ☐ Tunnelbana
Om järnväg: 

☐ Huvudspår/Spårtåg ☐ Sidospår
Tåg/spärrfärdsnummer 

Typ av olycka 
Kollision 

Mellan och 
Påkörning 

Föremål 
Vägtrafikolycka (endast spårväg) 

Urspårning 

Plankorsningsolycka 

Väg-/plankorsningstrafikant 

☐ Lastbil ☐ Buss ☐ Personbil ☐ Cyklist

☐ Gående ☐ Övriga motordrivna fordon
Brand 

☐ I lok ☐ I motorvagn ☐ I resandevagn ☐ I godsvagn

☐ I annan rullande materiel ☐ I spåranläggningen ☐ I annan egendom
Personolycka 

☐ Obehörigt spårbeträdande ☐ Olycka vid av-/påstigning ☐ Olycka i vagn

☐ Självmord ☐ Oklart om obehörigt spårbeträdande eller självmord

☐ Elolycka ☐ Annat
Om arbetsplatsolycka (personolycka som drabbar anställd) 

☐ På/i fordon ☐ I spårområde ☐ Elolycka ☐ Annat
Annan olycka (kort beskrivning t.ex. utsläpp) 
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Följdolyckor 

☐ Kollision ☐ Urspårning ☐ Utsläpp ☐ Påkörning

☐ Brand ☐ Annan

Farligt gods 
Farligt gods (enligt RID-S) 

☐ Ej med i tåget ☐ Fanns i tåget ☐ Inblandat i olyckan ☐ Utsläpp
Utsläpp av farligt gods 

Ämne (UN-nr) 
Vagnsnummer (vid fler än 4 vagnar skriv under övriga upplysningar) 

Olyckskonsekvenser 
Personkategori Antal lindrigt 

skadade 
Antal allvarligt skadade Antal omkomna 

Oavsett kön Män Kvinnor Övrigt Män Kvinnor Övrigt 

Passagerare 

Anställd eller entreprenör 

Vägtrafikant 

Plankorsningstrafikant 

Obehöriga 

Övrig, på plattform 

Övrig, inte på plattform 

Kostnader 
Skador på fordon Skador på järnvägsinfrastruktur/spåranläggning Skador på miljön 

 SEK  SEK  SEK 

Trafikstopp 
Blev tågtrafiken på den aktuella banan totalt avstängd i minst 6 timmar? Om trafikstop i minst 6 timmar, ange ungefärlig tid (timmar) 

☐ Ja ☐ Nej

Kort händelsebeskrivning, eventuella identifierande orsaker och åtgärder 
Vid behov kan en bilaga bifogas 
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Övriga upplysningar (t.ex. kostnadsberäkningar, avvikande definitioner) 
Vid behov kan en bilaga bifogas 
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