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Förord
Den årliga rapporten om järnvägens säkerhet beskriver säkerhetsnivån i
Sverige och redogör för Transportstyrelsens säkerhetsarbete.
Beskrivningarna följer de krav som ställs i Europaparlamentets och rådets
direktiv 2004/49/EG, även kallat järnvägssäkerhetsdirektivet. Rapporten
innehåller även Transportstyrelsens bedömning av säkerhetsutvecklingen
som är ett uppdrag av regeringen. Rapporten ska överlämnas till regeringen
och Europeiska unionens järnvägsbyrå.
Förutom Transportstyrelsens egna underlag har även järnvägsföretag och
infrastrukturförvaltare bidragit med underlag genom deras årliga
säkerhetsrapportering.

Norrköping i september 2016

Jacob Gramenius
Stf. generaldirektör

Transportstyrelsens bedömning av järnvägssystemets
säkerhet
Transportstyrelsen bedömer att järnvägsystemets säkerhet i Sverige är hög.
Vi lever upp till majoriteten av målen på europeisk nivå. På några områden
återstår utmaningar och då främst rörande anställdas säkerhet, obehörigt
spårbeträdande och plankorsningsolyckor.
Av de gemensamma mål för järnvägssäkerheten som ställts upp av
Europeiska kommissionen lever Sverige upp till samtliga mål utom ett. Det
innebär att vi har en hög säkerhet inom riskkategorierna:


Passagerare



Plankorsningstrafikanter



Obehöriga



Samhället



Övriga

Den kategori där Sverige inte lever upp till målet är risk för anställda i
järnvägssystemet. Detta beror på att antalet omkomna anställda var lågt
under ett antal år som i sin tur ligger till grund för målet. Det innebär att
antalet omkomna måste vara noll för att vi ska leva upp till målet.
Anledningen till att Sverige inte levde upp till målet år 2015 var att en
anställd omkom i järnvägssystemet.
Även om vi uppfyller målen inom övriga riskområden är det nödvändigt att
minska antalet omkomna och allvarligt skadade även inom dessa områden.
Det är även viktigt att vidmakthålla säkerheten på de områden där ingen
omkommit eller skadats allvarligt.
Den främsta orsaken till att människor omkommer i järnvägssystemet är
obehörigt spårbeträdande. Detta gäller oavsett om självmord räknas med eller
inte. För att stävja detta är det nödvändigt att minska de obehöriga
spårbeträdandena på olika sätt. Exempel på åtgärder är att sätta upp stängsel
på kritiska områden och att utöka kameraövervakningen.
Den näst vanligaste olycksgruppen är plankorsningstrafikanter, det vill säga
personer inblandade i påkörningsolyckor vid passage över järnväg. De flesta
av olyckorna sker vid så kallade passiva plankorsningar, alltså där
skyddsanordningar för vägtrafiken i form av exempelvis ljud- och
ljussignaler saknas. Ett sätt att minska olyckorna skulle därför kunna vara att
förstärka skyddet vid plankorsningar eller att bygga bort dem helt och hållet.
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INLEDNING

Transportstyrelsen ska enligt järnvägsförordningen1 senast den 30 september
lämna en årlig rapport om järnvägssäkerhetens utveckling till regeringen och
Europeiska unionens järnvägsbyrå (ERA2). Årets rapport, som avser 2015 års
verksamhet följer den mall som ERA tillhandahåller.
Syfte
Rapporten har två syften. Det ena är att beskriva Transportstyrelsens
säkerhetsarbete inom järnvägen. Rapporten ska enligt järnvägsförordningen3
innehålla:


en beskrivning av utvecklingen av järnvägssäkerheten,



viktiga förändringar i lagstiftning och andra föreskrifter om
järnvägssäkerhet,



utvecklingen av säkerhetscertifiering och säkerhetstillstånd, samt



resultat och erfarenheter från säkerhetsmyndighetens
tillsynsverksamhet4.

Det andra är att bedöma järnvägssäkerhetens utveckling5 för att ge en bild av
hur vi ser på utvecklingen, vilket kan utgöra ett underlag för om det behövs
särskilda åtgärder för att rätta till brister. Bedömningen återges inledningsvis
och kan även ses som en sammanfattning av de viktigaste resultaten som
framkommit efter analys av rapporterade uppgifter.
Räckvidd och undantag
I järnvägslagen6 framgår att verksamhetsutövare, det vill säga järnvägsföretag
och infrastrukturförvaltare, varje år skall lämna en säkerhetsrapport till
Transportstyrelsen. Verksamhetsutövarnas säkerhetsrapporter är nödvändiga
underlag för att framställa denna rapport. Underlagen består bland annat av
rapportering av olyckor, antal plankorsningar och säkerhetspåverkande
avvikelser.
Det är den nationella järnvägsdriften som följs upp och beskrivs. Vissa
infrastrukturförvaltare och järnvägsföretag är undantagna från att lämna
säkerhetsrapport7. Bland annat ingår inte fristående infrastruktur och företag
som enbart använder egen infrastruktur för eget gods. Därför är det inte all
1

2 kap. 3a och 3b §§ järnvägsförordningen (2004:526).
European Union Agency for Railways, f.d. European Railway Agency. Beslut om eventuell ändrad förkortning har
ännu inte fattats, varför vi i denna rapport vidhåller den tidigare förkortningen.
3
Järnvägsförordningens krav baseras på artikel 18 i Europaparlamentets och rådets direktiv 2004/49/EG av den 29
april 2004 om säkerhet på gemenskapens järnvägar och om ändring av rådets direktiv 95/18/EG om tillstånd för
järnvägsföretag och direktiv 2001/14/EG om tilldelning av infrastrukturkapacitet, uttag av avgifter för utnyttjande av
järnvägsinfrastruktur och utfärdande av säkerhetsintyg (järnvägssäkerhetsdirektivet).
4
Tillsyn och säkerhetstillsyn används synonymt i denna rapport.
5
2 kap. 3 b § punkt 1 järnvägsförordningen (2004:526).
6
2 kap. 5 a § järnvägslagen (2004:519).
7
2 § Transportstyrelsens föreskrifter (TSFS 2011:86) om olycks- och säkerhetsrapportering för järnväg.
2
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järnvägsdrift i Sverige som ingår i underlaget. Spårväg och tunnelbana ingår
inte heller.
Mottagare och intressenter
Rapporten är framtagen på uppdrag av regeringen och ERA, som är de främsta
mottagarna.
Rapporten publiceras på Transportstyrelsens hemsida8 samt på ERA:s
hemsida9, där även övriga medlemsstaters årliga rapporter publiceras. ERA
publicerar dessutom en sammanställd rapport som baseras på EUmedlemsstaternas årliga rapporter10.
Innehållet i rapporten kan även vara intressant för andra intressenter, t.ex.
andra myndigheter, forskningsinstitut, järnvägsföretag, infrastrukturförvaltare
och andra aktörer med intresse för järnvägsfrågor.
Väsentliga organisatoriska förändringar
Det har inte skett några väsentliga organisatoriska förändringar inom
järnvägssystemet under 2015.

B.

NATIONELL UPPFYLLELSE AV
SÄKERHETSMÅL OCH STRATEGI

I detta avsnitt beskrivs och analyseras hur nationella säkerhetsmål11 och
strategier för säkerheten har uppnåtts under 2015.
B.1
Huvudsakliga slutsatser om rapporterande år
Transportstyrelsens uppföljning av det nationella säkerhetsmålet
Det transportpolitiska målet anger att ingen ska omkomma eller skadas
allvarligt till följd av transportsystemets utformning, funktion och användning.
Målet inkluderar självmord och självmordsförsök i järnvägssystemet, bland
annat eftersom allmänhetens möjlighet att beträda järnvägsspåren ses som en
del i transportsystemets utformning. Det totala antalet omkomna i
järnvägssystemet har ökat 2015 jämfört med ett femårigt genomsnitt för
perioden 2011-2015. Antalet allvarligt skadade har med motsvarande
jämförelse minskat. Det totala antalet omkomna i järnvägssystemet fortsätter
att vara omkring 100 personer per år.

8
9
10
11

www.transportstyrelsen.se.
www.era.europa.eu.
Railway safety performance in the European Union 2016.
Artikel 8 och bilaga II till direktiv 2004/49/EG.
10

SÄKERHETSRAPPORT JÄRNVÄG
Transportstyrelsens årsrapport för 2015 års verksamhet

Dnr TSG 2016-2698

Figur 1: Totalt antal omkomna och allvarligt skadade personer per år jämfört med 5-årigt
genomsnitt för perioden 2011-2015.
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Källa: Transportstyrelsens rapporterade data till ERA.

Olycksstatistiken visar hur många som omkommer till följd av
järnvägsolyckor. Majoriteten av de som omkommer i järnvägssystemet gör det
som en följd av självmord och dessa har exkluderats från den redovisade
olycksstatistiken nedan.
Under 2015 inträffade 40 allvarliga olyckor. 16 personer omkom i
järnvägssystemet till följd av inträffade olyckshändelser och 12 personer blev
allvarligt skadade (se vidare avsnitt C.1).

11
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Figur 2: Antal omkomna och allvarligt skadade i järnvägsolyckor 2015 jämfört med 5-årigt
genomsnitt för perioden 2011-2015.
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Källa: Transportstyrelsens rapporterade data till ERA.

Det var färre omkomna och allvarligt skadade i järnvägsolyckor 2015 jämfört
med ett femårigt genomsnitt för perioden 2011-2015. Det tyder på att antalet
omkomna och allvarligt skadade i järnvägsolyckor fortlöpande minskar.
Rapporteringen följer definitioner för olyckstyper i enlighet med föreskrifterna
om säkerhetsrapportering12.
EU-gemensamma säkerhetsmål
Utöver de nationella säkerhetsmålen har Europeiska kommissionen fastställt
gemensamma säkerhetsmål13 på järnväg för medlemsstaterna. Dessa mål, som
är uppdelade i riskkategorier, följs årligen upp av ERA. EU:s mål uttrycks som
ett statistiskt beräknat mått per riskkategori och benämns nationellt
referensvärde (NRV). Målen har beräknats utifrån medlemsstaternas
rapportering av inträffade olyckor med omkomna och allvarliga personskador
till Eurostat14 och till ERA15. Det fastställda NRV baseras på olycksutfallet
under perioden 2004-200916. NRV anger den högsta tolerabla nivån för varje
riskkategori17 och innebär kortfattat en beräkning av antal omkomna i
järnvägsolyckor per miljard tågkilometer. NRV talar således om hur dödstalen

12

Transportstyrelsen föreskrifter (TSFS 2011:86) om olycks- och säkerhetsrapportering för järnväg.
Europeiska säkerhetsmål, Common Safety Targets (CST).
14
Eurostat är Europeiska kommissionens statistikbyrå.
15
De gemensamma säkerhetsmålen baseras på olycksutvecklingen, dvs. självmord och självmordsförsök är
exkluderade.
16
Rapportering av olycksdata till ERA, i form av gemensamma säkerhetsindikatorer, började 2007 (2006 var ett
prövoår). Av detta skäl baseras det fastställda NRV på data från Eurostat. Det förekommer skillnader i data mellan de
två källorna.
17
Artikel 3 punkt a, i Kommissionens beslut av den 5 juni 2009 om antagande av en gemensam säkerhetsmetod för
bedömning av uppnåendet av säkerhetsmål i enlighet med artikel 6 i Europaparlamentets och rådets direktiv
2004/49/EG.
13
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skulle se ut om vi producerade en miljard tågkilometer. I Sverige produceras
årligen omkring 150 miljoner tågkilometer18.
Uppfyllelsen av EU:s säkerhetsmål följs upp genom att NRV årligen beräknas
enligt en fastställd metod19 som baseras på antal omkomna och vägda
allvarliga personskador20 per miljard tågkilometer (i vissa fall även
persontågkilometer och passagerarkilometer). De riskkategorier som följs upp
är:


Passagerare



Anställda



Plankorsningstrafikanter



Obehöriga



Samhället



Övriga

Det är ERA som officiellt följer upp medlemsstaternas måluppfyllelse genom
att beräkna ett årligt NRV. Metoden finns beskriven i ett beslut från
kommissionen och Transportstyrelsen har därför gjort preliminära beräkningar
för utfallet 2015.
Tabell 1: Utfall av måluppfyllelse för Common Safety Targets 2015.
Riskkategori (Common
Safety Targets)

Fastställt NRV
(*10-9) 2004-2009

Utfall (*10-9) 2014

Utfall (*10-9) 2015

Risk för passagerare (CST
1.1)

3,54

0,00

0,86

Risk för passagerare (CST
1.2)

0,033

0,00

0,008

Risk för anställda (CST 2)

2,86

7,19

7,20

Risk för
plankorsningstrafikanter (CST
3.1)

64

68

42,6

Risk för övriga (CST 4)

14,2

0,00

0,00

Risk för obehöriga (CST 5)

94,8

95,4

63,5

Risk för samhället (CST 6)

169

170,61

114

Källa: egna beräkningar enligt fastställd metod.

Värdena i tabellen ska tolkas som antal omkomna per miljard tågkilometer
utom för passagerare där persontågskilometer respektive passagerarkilometer
används. Sverige lever upp till målen i sex av sju fall. Det mål vi inte lever upp
till är risk för anställda.

18

Trafikanalys, Bantrafik 2014.
Se Kommissionens beslut 2009/460/EG av den 5 juni 2009 om antagande av en gemensam säkerhetsmetod för
bedömning av uppnåendet av säkerhetsmål i enlighet med artikel 6 i Europaparlamentets och rådets direktiv
2004/49/EG.
20
Definition enligt Artikel 3 punkt d, Kommissionens beslut 2009/460/EG: Dödsolyckor och vägda allvarliga
personskador (DVAP), där en allvarlig olycka anses motsvara 0,1 dödsolyckor.
19
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ERA publicerar vartannat år en säkerhetsrapport som baseras på
medlemsländernas säkerhetsrapporter. Den senaste rapporten omfattar data till
och med 2014. I rapporten har risken för att omkomma i järnvägssystemet
under perioden 2010-2014 beräknats. I Sverige är risken 0,17 omkomna per
miljon tågkilometer, vilket kan jämföras med den genomsnittliga risken för
EU:s 28 medlemsstater som är 0,28 omkomna per miljon tågkilometer21.
Den samhälleliga risken för 2015 har beräknats till nästan 115 omkomna per
miljard tågkilometer. Det ligger inom ramen för EU:s mål som har beräknats
vara ungefär 170 omkomna per miljard tågkilometer. Det betyder att Sverige
med råge lever upp till det mål som satts inom denna riskkategori. Resultatet,
som visualiseras i figur 3, stämmer bra överens med vår egen uppföljning av
olycksutvecklingen som beskrivs i figur 2.
-9

Figur 3: Beräknat Nationellt referensvärde (*10 ) för riskkategorin samhället jämfört med
fastställt NRV.
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Källa: Trafikanalys.

Den riskkategori som enligt preliminära beräkningar inte uppfyller fastställt
säkerhetsmål under 2015 är anställda som dödats i järnvägssystemet. I likhet
med 2014 omkom en anställd under 2015, vilket leder till att NRV för
anställda överskridits. Målet grundar sig i antalet omkomna anställda under
perioden 2004-2009, vilket var lågt. Det innebär att antalet omkomna måste
vara noll för att vi ska leva upp till målet. Anledningen till att Sverige inte
levde upp till målet år 2015 var att en anställd omkom i järnvägssystemet. I
bilaga D analyseras risken för anställda mer djupgående.
Transportstyrelsen har riktat stor uppmärksamhet mot infrastrukturförvaltares
hantering av arbete i spår för att öka kontrollen över anställda vid arbete i spår.
Vi kommer att fortsätta följa upp att verksamhetsutövarna har kontroll över
kompetens- och behörigheter hos anställda och entreprenörer.

21

Railway Safety Performance in the European Union 2016, s. 51-52.
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Figur 4: Jämförelse mellan riskkategorierna Anställda och Plankorsningstrafikanter, NRV (*10 )
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Även om målet risk för anställda inte nås, är risken för andra kategorier, t.ex.
plankorsningstrafikanter, högre. Vad gäller plankorsningstrafikanter finns ett
dilemma då de utgör en stor del av de omkomna och allvarligt skadade kopplat
till järnväg, men få sett till vägtrafikolyckor. Det gör att plankorsningar
riskerar att inte prioriteras vid ombyggnation av vägsystemet, då det kan finnas
åtgärder inom andra områden som bedöms vara mer effektiva.
B.2
Nationell säkerhetsstrategi, program och initiativ
Den svenska riksdagen har beslutat att transportpolitikens övergripande mål är
att säkerställa en samhällsekonomiskt effektiv och långsiktigt hållbar
transportförsörjning för medborgarna och näringslivet i hela landet. Därutöver
har riksdagen beslutat om ett funktionsmål – tillgänglighet och ett hänsynsmål
– säkerhet, miljö och hälsa22. Målen, som är trafikslagsövergripande, styr
inriktningen för verksamheterna vid myndigheterna på transportområdet.
Av regeringens transportpolitiska mål för säkerhet, miljö och hälsa framgår
bland annat att transportsystemets utformning, funktion och användning ska
anpassas till att ingen ska dödas eller skadas allvarligt.
Hänsynsmålet, vilket är detsamma som nationellt säkerhetsmål, följs upp
regelbundet. Utöver Transportstyrelsens årliga säkerhetsrapport följer även
Trafikanalys årligen upp den nationella måluppfyllelsen och publicerar
officiell olycksstatistik för bantrafiken23.
Transportstyrelsens huvuduppgift är att svara för regelgivning,
tillståndsprövning och tillsyn inom transportområdet. Vi arbetar bland annat
för att transportpolitikens mål för säkerheten i järnvägssystemet ska uppfyllas.

22
23

Prop. 2008/09: 93 Mål för framtidens resor och transporter.
http://www.trafa.se/bantrafik/bantrafikskador/.
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B.3
Resumé över rapporterande år
Under 2015 har Transportstyrelsen deltagit i internationella arbetsgrupper för
regelgivning. Bland annat har vi deltagit i omarbetningen av förordningarna
om de gemensamma säkerhetsmetoderna för bedömning av uppfyllelse av
kriterier för erhållande av säkerhetsintyg24 tillika erhållande av
säkerhetstillstånd25. Arbetsgruppen har även granskat förordningen
säkerhetsmetoderna för tillsyn26 samt förordningen om ansökan27 om
säkerhetsintyg. Omarbetningen av dessa förordningar görs dels med anledning
av omarbetningen av järnvägssäkerhetsdirektivet och dels med anledning av
omarbetningen av förordningen om den Europeiska järnvägsbyrån28.
Vi har även deltagit i den internationella arbetsgruppen för omarbetning av
direktiv 2007/59/EG29, det så kallade lokförardirektivet. Detta gjordes med
anledning av den utvärdering av direktivet som gjordes 2013.
Vi omarbetade våra föreskrifter om säkerhetsstyrningssystem och övriga
säkerhetsbestämmelser. Detta bland annat med anledning av att järnvägslagen
ändrades och den nationella tillståndsformen särskilt tillstånd upphörde och
nationellt trafiksäkerhetstillstånd för järnvägsföretag infördes.
Vi arbetade även med införande av direktiv 2014/82/EU30 om ändring av
lokförardirektivet. Ändringarna innebar ett förtydligande rörande
yrkeskunskaper och krav för förarbevis samt att språkkunskaperna ska
bedömas enligt den gemensamma europeiska referensramen för språk
inarbetade.
Under 2015 har vi också arbetat med införandet av SERA31-direktivet som
innebär att Europaparlamentets och rådets direktiv 2012/34/EU om ett
gemensamt europeiskt järnvägsområde32 införlivats i svensk rätt. Vi har även
deltagit i utredningen om järnvägens organisation vars slutbetänkande En
annan tågordning – bortom järnvägsknuten33 rapporterades i december 2015.
Utredningens slutbetänkande har inte remitterats av regeringskansliet. Ett av
utredningens förslag, som fokuserade behovet att utveckla
analysverksamheten, har vi redan vidtagit åtgärder för att möta. Detta förslag
framfördes även i ett regeringsuppdrag som vi fick i slutet av 2013.
Regeringsuppdraget innebar att undersöka hur underhållet i järnvägssektorn
24

Kommissionens förordning (EU) nr 1158/2010 av den 9 december 2010 om en gemensam säkerhetsmetod för
bedömning av överensstämmelse med kraven för att erhålla säkerhetsintyg för järnväg.
25
Kommissionens förordning (EU) nr 1169/2010 av den 10 december 2010 om en gemensam säkerhetsmetod för
bedömning av överensstämmelse med kraven för att erhålla säkerhetstillstånd för järnväg.
26
Kommissionens förordning (EU) nr 1077/2012 av den 16 november 2012 om en gemensam säkerhetsmetod för
nationella säkerhetsmyndigheters tillsyn efter utfärdande av ett säkerhetsintyg eller säkerhetstillstånd.
27
Kommissionens förordning (EG) nr 653/2007 av den 13 juni 2007 om användningen av ett gemensamt europeiskt
format för säkerhetsintyg och ansökningsdokument i enlighet med artikel 10 i Europaparlamentets och rådets direktiv
2004/49/EG och om giltigheten för säkerhetsintyg som utfärdats enligt Europaparlamentets och rådets direktiv
2001/14/EG.
28
Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 881/2004 av den 29 april 2004 om inrättande av en europeisk
järnvägsbyrå.
29
Europaparlamentets och rådets direktiv 2007/59/EG av den 23 oktober 2007 om behörighetsprövning av lokförare
som framför lok och tåg på järnvägssystemet i gemenskapen.
30
Kommissionens direktiv 2014/82/EU av den 24 juni 2014 om ändring av Europaparlamentets och rådets direktiv
2007/59/EG vad gäller allmänna yrkeskunskaper, medicinska krav och krav angående förarbevis.
31
Single European Railway Area, SERA.
32
Ett gemensamt europeiskt järnvägsområde, Ds 2014:21.
33
Slutbetänkande av utredningen om järnvägens organisation, SOU 2015:110.
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kunde effektiviseras för att bland annat uppnå högre säkerhet34. Under 2015
har arbetet med att utveckla analysverksamheten utifrån utredningens
förbättringsförslag fortsatt, bland annat genom utökade resurser i form av
rekryterad personal för analysverksamhet.
Transportstyrelsen samlar regelbundet branschen för att informera och
förankra svenska ställningstaganden i det internationella regelarbetet, där det
europeiska samarbetet är en viktig del. Detta görs i olika referensgrupper.
Ibland tas större frågor också upp i branschrådet för järnväg, som hålls två
gånger per år.
B.4
Nästa års fokusområden
Transportstyrelsen kommer i sin tillsyn fortsätta kontrollera att företagen
tillämpar förordningen om gemensamma säkerhetsmetoder för riskvärdering
och riskbedömning35 och förordningen om gemensamma säkerhetsmetoder för
övervakning36.
Vi kommer att fortsätta arbetet med att utveckla metoder och rutiner för
säkerhetstillsyn, bland annat genom att arbeta med riskbaserad tillsyn. Detta
ska åstadkommas genom att myndigheten utvecklar användningen av den
händelseinformation som infrastrukturförvaltarna och järnvägsföretag anmäler
till oss. Genom att fördjupa analyser av befintliga utredningsrapporter tänker
vi även utveckla möjligheten att hitta orsaker bakom urspårningar och andra
typer av händelser. Vi kommer också mer djupgående undersöka och
analysera brister i säkerhetsstyrningssystemet och lägga större fokus på
uppföljning av de åtgärder som infrastrukturförvaltare och järnvägsföretag
beslutar och genomför.
Vi kommer fortsätta att arbeta med att få samtliga järnvägsföretag och
infrastrukturförvaltare som omfattas av kravet om säkerhetsrapportering att
inkomma med uppgifter. Till exempel tas ämnet upp vid tillsyn om vi sett att
de inte rapporterat in uppgifter. Vi skickar även ut påminnelser med
information om att utebliven rapportering kan leda till föreläggande. Framöver
kommer vi även att rikta förelägganden till verksamhetsutövare som inte
lämnar in säkerhetsrapporten.

C.

UTVECKLING AV JÄRNVÄGSSÄKERHETEN

Detta avsnitt beskriver konsekvenser och utveckling av olyckor och
säkerhetspåverkande avvikelser som ska indikera om säkerhetsutvecklingen
riskerar att försämras. Redovisningen omfattar antal avlidna och allvarligt
skadade i järnvägsdrift, antal allvarliga olyckor samt antal
säkerhetspåverkande avvikelser.
34

Effektivare tillsyn mot infrastrukturförvaltares och järnvägsföretags underhållsverksamhet, Dnr: TSJ 2013-2649.
Kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 402/2013 av den 30 april 2013 om den gemensamma
säkerhetsmetoden för riskvärdering och riskbedömning och om upphävande av förordning (EG) nr 352/2009.
36
Kommissionens förordning (EU) nr 1078/2012 av den 16 november 2012 om en gemensam säkerhetsmetod för
övervakning som ska tillämpas av järnvägsföretag och infrastrukturförvaltare efter erhållande av säkerhetsintyg eller
säkerhetstillstånd, samt av enheter som ansvarar för underhåll.
35
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Tabell 2: Definitioner av säkerhetsbegrepp.
Begrepp

Definition

Avliden

Person som avlidit inom 30 dagar.

Allvarligt skadad

Person som blivit så allvarligt skadad att det lett till sjukhusvistelse i minst 24
timmar.

Allvarlig olycka

Olycka som är relaterad till järnvägsfordon i rörelse och som har medfört att
minst en person blivit allvarligt skadad eller järnvägsfordon,
järnvägsinfrastruktur, miljö eller egendom som inte transporterats med
järnvägsfordonet fått sådana skador att kostnaderna för dessa uppgått till minst
150 000 euro eller trafikavbrott i minst sex timmar.

Säkerhetspåverkande
avvikelse

Indikatorer avseende riskfaktorer för olyckor.

Definitionerna som används följer Kommissionens direktiv 2014/88/EU37.
Reglerna är delvis införlivade i svensk rätt genom komplettering av blanketter
som används för verksamhetsutövarnas rapportering enligt föreskrifterna om
säkerhetsrapportering38. Självmordshändelser redovisas separat och ingår inte i
analysen av järnvägssäkerhetens utveckling.
Datainsamlingen sker i två steg. Det första steget sker genom den omedelbara
rapportering av allvarliga olyckor, tillbud till sådana olyckor samt väsentliga
fel och brister, som verksamhetsutövarna ska anmäla till Transportstyrelsens
telefonberedskap39. Det andra steget realiseras genom verksamhetsutövarnas
årliga olycks- och säkerhetsrapportering. 220 tillståndshavare omfattades av
krav på olycks- och säkerhetsrapportering enligt järnvägslagen40 och
föreskrifterna om säkerhetsrapportering41.
Redovisningen i årets rapport baseras på svar från 150 verksamhetsutövare,
vilket är ungefär lika många säkerhetsrapporter som 2014 då 154 rapporter
ingick i underlaget. Majoriteten av de som inte har lämnat någon årlig olycksoch säkerhetsrapport är kommuner och hamnar som tillhandahåller sidospår
för att andra organisationer ska kunna transportera gods där, t.ex.
anslutningsspår mellan industrier och det statliga järnvägsnätet. Det
förekommer även att järnvägsföretag inte har lämnat någon årlig rapport.
Framöver kommer vi att kräva in rapportering från de som inte lämnar in
rapporten självmant genom förelägganden till verksamhetsutövarna.
Trafikverket är en statlig myndighet, tillika infrastrukturförvaltare, med ansvar
för det statliga järnvägsnätet. Detta nät utgör nästan 80 procent av det totala
järnvägsnätet i Sverige. Det är också i Trafikverkets spåranläggning som
majoriteten av alla allvarliga personskador, inklusive dödsfall, uppstår.

37

Kommissionens direktiv 2014/88/EU av den 9 juli 2014 om ändring av Europaparlamentets och rådets direktiv
2004/49/EG när det gäller gemensamma säkerhetsindikatorer och gemensamma metoder för beräkning av kostnaderna
för olyckor.
38
9 § punkt 3 och 10 § punkt 6 Transportstyrelsens föreskrifter (TSFS 2011:86) om olycks- och säkerhetsrapportering
för järnväg.
39
En beredskap som är bemannad konstant.
40
2 kap. 5 a § järnvägslagen (2004:519).
41
Transportstyrelsens föreskrifter (TSFS 2011:86) om olycks- och säkerhetsrapportering för järnväg.
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C.1
Detaljerad analys av dokumenterad olycksutveckling
1. Antal avlidna och allvarligt skadade (totalt och relativt per tågkilometer)
Under 2015 avled 16 personer i järnvägsolyckor. Det är färre än åren 2014 och
2013. Utvecklingen skiftar de senaste åren och det är svårt att utläsa en
generell trend. Variationen vad gäller antal döda beror i hög utsträckning på
antal döda till följd av obehörigt spårbeträdande. Plankorsningstrafikanter är
den grupp som årligen orsakar näst flest dödsfall. Under de senaste åren har
antalet döda i denna kategori varit stabilt. Ingen passagerare omkom och en
anställd avled under året.
Figur 5: Antal avlidna i järnvägsolyckor per personkategori, 2011 – 2015.
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Källa: Transportstyrelsen.

När en person som otillåtet vistats i spåret blivit påkörd och det inte har kunnat
fastställas att det rörde sig om ett självmord klassificeras händelsen som en
olycka och ingår i olycksstatistiken. Detta innebär att en del av de årliga
variationerna kan förklaras med att färre självmordshändelser har kunnat
fastställas vissa år.
Under 2015 var det 89 bekräftade självmordshändelser, där 86 personer avled
och 3 personer blev allvarligt skadade. Det är några fler än 2014 då 81
självmordshändelser bekräftades, men det är färre än 2013 då det var 90
bekräftade självmordshändelser.
12 personer blev allvarligt skadade i järnvägsolyckor under 2015. Det är fler
än under 2014, men färre än under perioden 2011-2013. De personer som
blivit allvarligt skadade är framförallt plankorsningstrafikanter och obehöriga
personer som beträtt spårområdet. En passagerare skadades allvarligt i
samband med fall i vagn under tågfärd. En anställd skadades allvarligt under
året.
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Figur 6: Antal allvarligt skadade i järnvägsolyckor per personkategori, 2011-2015.
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(Källa: Transportstyrelsen).

I Sverige är det Polismyndigheten som är den huvudsakliga källan till
information om personskadornas omfattning, det vill säga om personen avled,
blev allvarligt eller lindrigt skadad. Polisen lämnar även uppgifter om orsaken
till att händelsen inträffade, det vill säga om det var en olycks- eller
självmordshändelse. En person räknas som allvarligt skadad när han eller hon
varit inskriven på sjukhus i minst 24 timmar. Det kan vara svårt att verifiera
om en person blivit allvarligt skadad eftersom polisen ibland saknar uppgifter
om eventuell sjukhusvistelse. När uppgift om skadans allvarlighetsgrad saknas
tolkar Transportstyrelsen det som att personen blev lindrigt skadad.
Antalet omkomna och vägda allvarliga personskador (DVAP) i
järnvägsolyckor satt i relation till utfört trafikarbete minskade 2015 jämfört
med 2014. DVAP räknas ut genom att omkomna tilldelas värdet 1 och
allvarligt skadade 0,1. Tio allvarligt skadade personer får således samma värde
som en avliden person.
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Figur 7: Antal avlidna och vägda allvarliga personskador per miljard tågkilometer.
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Källor: Transportstyrelsen och Trafikanalys. Uppgifter om tågkilometer är preliminära och är lämnade av
Trafikanalys.

Den generella utvecklingen under de senaste fem åren antyder den att antal
omkomna och vägda allvarliga personskador per miljard tågkilometer sjunker
efter 2011. Figuren ska läsas som att om Sverige hade producerat en miljard
tågkilometer skulle nästan 120 personer omkommit i järnvägsolyckor under
2015, vilket kan jämföras med 2011 då motsvarande siffra var omkring 180
omkomna per miljard tågkilometer. Utvecklingen är dock ojämn och den
faktiska utvecklingen varierar mellan åren. Det är därför svårt att utifrån dessa
värden dra några långtgående slutsatser om utvecklingen. I och med att det
faktiska antalet omkomna och allvarligt skadade är få kan enstaka händelser få
påverkan på resultatet.
2. Antal allvarliga järnvägsolyckor (totalt)
Det inträffade 40 allvarliga olyckor under 2015. Det är det lägsta antalet
olyckor under de senaste fem åren. Antalet minskade successivt från 2011,
men trenden bröts 2014 då olyckorna ökade i antal. Under 2015 har antalet
järnvägsolyckor åter minskat.
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Figur 8: Antal allvarliga järnvägsolyckor 2011-2015 per olyckstyp.
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Källa: Transportstyrelsen.

Majoriteten av olyckshändelserna var personolyckor, de var under år 2015 16
stycken. Siffran ligger i linje med de senaste årens resultat. Den näst vanligaste
olycktypen var plankorsningsolyckor, 9 stycken sådana inträffade under 2015.
Jämfört med de senaste åren är det ett något lägre antal. Det är, med två
undantag, i samband med dessa typer av olyckor som personer har omkommit
de senaste fem åren. De två undantagen inträffade 2012, då en anställd omkom
i samband med växling, och 2015, då en biltrafikant omkom till följd av att
bilen hade hamnat så nära spåret att den träffades av ett ankommande tåg.
Härutöver är det omfattande materiella skador och/eller allvarliga
trafikstörningar som utgjort grunden för klassificeringen av allvarliga olyckor.
Ett positivt resultat jämfört med de senaste åren är antalet urspårningsolyckor.
Under 2015 inträffade 3 urspårningar, jämfört med mellan 7 och 10 stycken
under perioden 2011-2014.
2015 är första året som påkörningar redovisas separat, tidigare ingick de bland
kollisionerna. Ingen kollision inträffade under 2015, men det inträffade 3
påkörningar. Med tidigare redovisningsmetod skulle värdet för
kollisionsolyckor varit 3. Härutöver inträffade 2 bränder och 7 andra olyckor.
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3. Antal säkerhetspåverkande avvikelser
De säkerhetspåverkande avvikelser som följs upp genom de gemensamma
säkerhetsindikatorerna är:








Axelbrott
Hjulbrott
Passerad stoppsignal vid passage av en farlig punkt
Passerad stoppsignal utan passage av en farlig punkt
Säkerhetspåverkande signalfel
Spårgeometrifel
Rälsbrott

För att kunna jämföra med tidigare års redovisning presenteras även obehörig
stoppsignalspassage, som numera utgörs av summan av passerad stoppsignal
vid respektive utan passage av en farlig punkt. Redovisningen i detta avsnitt
baseras på rapporterade avvikelser i verksamhetsutövarnas
säkerhetsrapportering.
Figur 9: Antal säkerhetspåverkande avvikelser 2011-2015.
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Källa: Transportstyrelsens sammanställning av verksamhetsutövarnas säkerhetsrapporter.
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Under år 2015 inträffade 1330 säkerhetspåverkande avvikelser. Utvecklingen
är att antalet avvikelser som totalt sett har ökat sedan 2012, ser ut att minska
under 2015. Den kategori som ökat mest och som påverkat det totala resultatet
är kategorin spårgeometrifel. Det ökande antalet av denna avvikelsekategori
beror på att Trafikverket ändrade uppföljningsrutin från och med 2012. De
rapporterade uppgifterna från och med 2012 sker med maskinellt inlästa
mätdata vilket troligtvis ger mer korrekta värden. Detta har lett till att antalet
inrapporterade spårgeometrifel har ökat. Hur stor denna påverkan är efter 2012
och hur mycket som beror på en faktisk ökning av antalet spårgeometrifel är
oklart.
Redovisningen av obehörig stoppsignalspassage har ändrats från och med
2015 års rapportering. Det som redovisas är antal passerade stoppsignaler vid
passage av en farlig punkt respektive antal passerade stoppsignaler utan
passage av en farlig punkt. Det finns en osäkerhet i tillämpningen av de nya
benämningarna, bland annat vad som ska räknas som en farlig punkt.
Transportstyrelsens tolkning är att ändringarna i princip innebär att den
tidigare benämningen, obehörig stoppsignalspassage, har delats upp i två
underkategorier för att därigenom få en mer detaljerad information. Enligt
denna tolkning har antalet stoppsignalspassager totalt sett minskat för andra
året i rad (44 +96 = 140).
4. Kostnader för allvarliga olyckor
Det är första året som Transporstyrelsen rapporterar beräknade samhälleliga
kostnader för allvarliga olyckor. Kostnaderna för allvarliga olyckor omfattar
kostnader för:





Materiella skador
Miljöskador
Omkomna och allvarligt skadade
Förseningar

Sammanlagt gav järnvägsolyckor upphov till samhällskostnader för omkring 5
miljarder kronor, vilket motsvarar ungefär 530 miljoner euro42.
Årets beräkning av samhällets kostnader för allvarliga olyckor baseras bland
annat på de referensvärden som ERA tillhandahåller. ERA hämtar dessa
värden från Eurostat.
Kostnaderna som refererar till att återställa uppkomna materiella skador på
infrastruktur eller järnvägsfordon samt miljöskador baseras på
verksamhetsutövarnas rapportering. Sammanlagt har de uppgett att deras
kostnader för att återställa infrastruktur eller järnvägsfordon var drygt 100
miljoner kronor, vilket motsvarar cirka 11 miljoner euro.
Verksamhetsutövarna har rapporterat att de inte har haft några kostnader för
att återställa uppkomna miljöskador.
42

Valutakursen har hämtats från Riksbanken, Ackumulerat genomsnitt 2015: 1 Euro gav 9,3562 kronor.
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5. Teknisk säkerhet i infrastrukturen och säkerhetsmässig hantering av
infrastrukturen
De olyckor som sker som kan kopplas till infrastrukturens utformande sker i
stort sett uteslutande i anslutning till plankorsningar, alltså områden där väg
korsar järnväg. Av den anledningen fokuserar vi i detta stycke på
plankorsningar.
En gruppering delar in plankorsningarna som aktiva eller passiva. Med passiva
plankorsningar menas sådana som helt saknar skydd eller varningar som
aktiveras för att skydda vägtrafikanter när korsningen inte är säker. I denna
grupp ingår t.ex. plankorsningar som enbart har ett kryssmärke.
De aktiva plankorsningarna delas in utifrån om de har manuella eller
automatiska skydd och/eller varningar. Med skydd avses fysiska anordningar
som skyddar trafikanterna från att ta sig över korsningen, t.ex. bommar eller
grindar. Med varningar avses ljud- och/eller ljussignaler som varnar
trafikanterna. Tabell 3 innehåller samtliga plankorsningar som
verksamhetsutövarna har rapporterat. De har även delats upp mellan
Trafikverket och övriga infrastrukturförvaltare eftersom Trafikverket ansvarar
för den statligt förvaltade infrastrukturen och därmed har flest plankorsningar
och större möjligheter att påverka säkerhetens utveckling.
Tabell 3: Antal plankorsningar, inkl. fördelning mellan Trafikverket och övriga
infrastrukturförvaltare.
2015
Totalt antal plankorsningar

6630

Passiva plankorsningar

3579

Trafikverket

2783

Övriga infrastrukturförvaltare

796

Aktiva, manuella

69

Trafikverket

7

Övriga infrastrukturförvaltare

62

Aktiva, automatisk varning

752

Trafikverket

638

Övriga infrastrukturförvaltare

114

Aktiva, automatisk vägskydd inkl varning

2146

Trafikverket

2061

Övriga infrastrukturförvaltare
Aktiva, automatisk m hinderkontroll

85
43

84

Trafikverket

81

Övriga infrastrukturförvaltare

3

Källa: Transportstyrelsens sammanställning av verksamhetsutövarnas säkerhetsrapporter.
43

Aktiva plankorsningar med hinderkontroll har även skydd och varningar. Hinderkontroll innebär att tåget tillåts
passera korsningen först när den är skyddad och fri från intrång.
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Totalt finns 6630 plankorsningar i Sverige. Strax över hälften av dessa är
passiva plankorsningar som saknar skyddsanordningar. Av det totala antalet
plankorsningar finns nästan 85 procent i Trafikverkets system. Av
Trafikverkets plankorsningar är knappt hälften passiva. Bland de övriga
infrastrukturförvaltarna är passiva plankorsningar det mest frekvent
förekommande.
Från och med 2014 noteras vilken typ av plankorsning som olyckorna har
inträffat i, vilket sker till följd av ett nytt direktiv från EU-kommissionen44.
Majoriteten av plankorsningsolyckorna sker i plankorsningar med passiva
skydd men dessa olyckor har minskat något under 2015. Likaså har olyckor på
plankorsningar med både varningssignaler och skydd mot vägen minskat.
Ingen olycka har rapporterats på plankorsningar med den högsta skyddsnivån,
dvs. varningssignaler, skydd och hinderdetektorer för tåget.
Figur 10: Antal olyckor med allvarliga personkonsekvenser fördelade på typ av plankorsning

8
7
6
5
4
3
2
1
0
2014

2015

Passiv plankorsning
Manuell plankorsning
Automatisk plankorsning m varning
Automatiskt plankorsning m vägskydd inkl varning
Automatisk plankorsning m hinderdetektorer, inkl varning och vägskydd
Källa: Transportstyrelsens sammanställning av verksamhetsutövarnas säkerhetsrapporter.

Även om olyckor förekommer vid plankorsningar som har säkerhetssystem så
är det vanligare att de inträffar där sådana saknas. Att bygga om
plankorsningar kan därför vara ett sätt att få ner antalet olyckor. Samtidigt är
44

Kommissionens direktiv 2014/88/EU om ändring av Europaparlamentet och rådets direktiv 2004/49/EG när det
gäller gemensamma säkerhetsindikatorer och gemensamma metoder för beräkning av kostnaderna för olyckor.
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antalet olyckor vid plankorsningar en liten del av det totala antalet
vägtrafikolyckor som inträffar varje år. Trafikverket och andra
infrastrukturförvaltare kan därför anse att det är mer effektivt att satsa på andra
åtgärder för att förbättra säkerheten i vägsystemet.
Trafikverket beskriver i en promemoria45, som är del av deras
säkerhetsrapport, vilka åtgärder de vidtagit för att förbättra säkerheten i
plankorsningar och därigenom minska antalet plankorsningsolyckor. De
beskriver bland annat att de har tagit fram en ny riktlinje46, där alla krav för
vad som ska gälla i plankorsningar har samlats. De har även startat ett nytt
projekt vars resultat ”ska leda till en strategisk handlingsplan för hur
Trafikverket ska hantera säkerheten i plankorsningar”. Handlingsplanen
kommer att innehålla hantering av brister och prioritering av åtgärder, som
kommer att presenteras på kort, medel och lång sikt.
I samma promemoria framgår även att Trafikverket tar fram en ny generation
av anläggningsskydd, så kallad ALEX-teknik47, som ska testas i pilotprojekt
under vintern 2017-2018.
Ytterligare en åtgärd är att ett FOI-projekt med så kallade anti-trespass grids48
har startats, vilket är en åtgärd som kan förhindra obehörigt spårbeträdande.
Det finns plankorsningar som har problem med att personer obehörigt går ut i
spårmiljön.
C.2
Resultat av säkerhetsrekommendationer
Statens haverikommission, som är en statlig myndighet med uppgift att utreda
olyckor och tillbud till sjöss, på land och i luften, har under 2015 riktat
säkerhetsrekommendationer till Transportstyrelsen. Vi har påbörjat eller
genomfört aktiviteter som ska möta haverikommissionens rekommendationer.
Åtgärderna innebär bland annat att vi förstärkt vår tillsynsverksamhet, att vi
följer Trafikverkets arbete på ett flertal områden och att vi förstärkt samverkan
med andra myndigheter. Vi följer inte alltid rekommendationerna rakt av, utan
bedömer från fall till fall hur vi tar oss an dem. Vi återkopplar genomförda
aktiviteter till Statens haverikommission på halvårsvisa samverkansmöten. En
fullständig förteckning över rekommendationer och aktiviteter finns i tabell 7 i
bilaga E.
C.3
Andra säkerhetsaktiviteter
De aktiviteter som genomförts utöver lämnade rekommendationer från Statens
haverikommission är bland annat uppföljning av verksamhetsutövarnas
riskhantering vid planerade förändringar i verksamheten. En förteckning över
dessa aktiviteter finns i tabell 8 i bilaga E.

45

Transportstyrelsens dnr TSJ 2016-135.
TDOK 2015:0311.
47
ALEX = Automatic Level Crossing.
48
”Anti-trespass grids är en slags matta, som kan läggas ut i spårmiljö, som ser ut som enorma äggfack och innebär att
det är väldigt svårt att gå där ”mattorna” är utlagda”.
46
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Trafikverket har antagit ett operativt säkerhetsmål som innebär att antalet
omkomna ska halveras i den statligt förvaltade anläggningen till år 2020,
jämfört med 2010 då 110 personer omkom.
I syfte att nå det egna halveringsmålet har Trafikverket tagit fram en
handlingsplan. De åtgärder som genomförs är:


stängsling så att tillträde till spårområde försvåras,



kameraövervakning som ett komplement till stängsling,



förbättrat omhändertagande av larm,



utformning av stationer och skyltning, samt



upphandling av väktartjänster.

Enligt underlag från Trafikverket har över 200 kilometer stängslats under
2015. På några ställen har dessutom kameror och plattformsåtgärder vidtagits.
Handlingsplanens åtgärder kommer att fortsätta enligt plan fram till 2020. Det
är för tidigt att mäta konsekvenser baserat på genomförda åtgärder under 2015.

D.

SÄKERHETSTILLSYN

All tillsyn mot organisationer inom järnväg sker på systemnivå. Det betyder
att tillståndshavaren har ett system för att övervaka säkerhetsriskerna i
verksamheten. Transportstyrelsens tillsyn fokuseras på att
säkerhetsstyrningssystemet, som ska finnas och vara känt i organisationen,
uppdateras fortlöpande och tillämpas i verksamhetsutövningen.
Verksamhetsutövarna ska övervaka sitt säkerhetsstyrningssystem så att de
processer och förfaranden som finns, inklusive åtgärder för riskhantering,
tillämpas på rätt sätt och att de är effektiva. Vi har noterat att flera
järnvägsföretag har tagit fram indikatorer, för att proaktivt övervaka sitt
säkerhetsstyrningssystems effektivitet. Företagen håller på att samla in fakta
för indikatorerna, där vissa har kommit längre än andra med vilka parametrar
som krävs för att mätningarna av indikatorerna för de övervakade delarna ger
rätt effekt.
Enligt järnvägslagen ska säkerhetsstyrningssystemet vara den organisation
som järnvägsföretag och infrastrukturförvaltare infört samt de förfaranden som
fastställts för att trygga en säker verksamhet49. Ansvaret för en säker drift av
järnvägssystemet och riskhanteringen för densamma ligger på dessa
verksamhetsutövare, varvid de är skyldiga att genomföra nödvändiga åtgärder
för riskhantering. Riskhanteringen ska genomföras gemensamt med de som är
verksamma på samma nät där det är lämpligt och behov finns.
Säkerhetsstyrningssystemet ska identifiera de övriga lagstiftningar som
järnvägsföretagets eller infrastrukturförvaltarens verksamhet berörs av t.ex.
lagen om transport av farligt gods50 samt lagen om behörighet för lokförare51.
49
50

2 kap. 5 § järnvägslagen (2004:519).
2006:263
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Transportstyrelsen är även tillsynsmyndighet över dessa två lagstiftningar som
påverkar säkerheten inom järnväg52.
Transportstyrelsen utför tillsyn av de certifierade enheter som ansvarar för
underhåll av godsvagnar som vi certifierat. Vi har certifierat fem sådana
enheter.
Det finns stora skillnader mellan infrastrukturförvaltare i fråga om storlek och
omfattning på verksamhet, därför skiljer det sig mycket i hur tillsyner mot dem
planeras och utförs. Stora organisationer som har järnvägsverksamhet som sin
huvudsyssla, t.ex. Trafikverket och A-Train AB, tillsynas ofta och tillsynerna
görs då riktat mot olika områden i säkerhetsstyrningssystemet. När det gäller
en mindre organisation, som inte har järnvägsverksamhet som sin huvudsyssla,
t.ex. en liten industri eller kommun, som har liten spåranläggning att förvalta,
är det enklare att få överblick över alla delar av deras
säkerhetsstyrningssystem i en och samma tillsyn.
Transportstyrelsens tillsynsaktiviteter har under 2015 fokuserat på:












Delar av säkerhetsstyrningssystemet med syfte att kontrollera hantering
och tillämpning av villkor i beslut vid godkännande av delsystem, som
förvaltas av järnvägsföretag.
Delar av säkerhetsstyrningssystemet med syfte att kontrollera
tillämpning och funktion vid genomförande av olycksutredningar och
uppföljning av beslut.
Delar av säkerhetsstyrningssystemet med syfte att kontrollera
tillämpning och funktion vid transport av farligt gods på järnväg.
Inspektioner av lastbärare för farligt gods på järnväg med fokus på
avsändare.
Gemensamma tillsyner inom farligt gods tillsammans med andra
tillsynsmyndigheter inom området som Polismyndigheten,
Arbetsmiljöverket, Kustbevakningen, Strålskyddsmyndigheten,
Tullverket och Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB).
Läkare och psykologer med verksamhet som ger behörighet som
lokförare.
Tillämpning och funktion av systemet för utbildning och examinering
hos utbildningsanordnare och examinatorer med verksamhet som ger
behörighet som lokförare.
Hela säkerhetsstyrningssystemets tillämpning och funktion.
Delar av säkerhetsstyrningssystemet med syfte att kontrollera
tillämpning och funktion av den gemensamma metoden om
riskvärdering och riskhantering (CSM RA).
Kontroll av säkerhetsstyrningssystemets tillämpning och funktion hos
infrastrukturförvaltarna gällande säkerställande av kompetens och
behörighet hos de som utför arbete i spår med betydelse för
trafiksäkerheten.

51

2011:725
Se 10 § första stycket 1 förordningen (2006:311) om transport av farligt gods samt 2 § förordningen (2011:728) om
behörighet för lokförare.
52
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Uppföljande kontroll av hur infrastrukturförvaltarna säkerställer att de
endast har gällande och aktuella ritningar över sina
säkerhetsanläggningar på plats.

D.1
Strategier och planer
1. Beskriv hur tillsynsmyndigheten prioriterar och utser tillsynsaktiviteter
Den säkerhetstillsyn som Transportstyrelsen utför syftar till att bibehålla eller
förbättra säkerheten jämfört med dagens nivå.
Vi prioriterar den tillsyn som ska genomföras för företag som ska förnya sina
säkerhetsintyg, eftersom varje säkerhetsintyg har ett utpekat sista
giltighetsdatum. Vid dessa tillsyner görs stickprovskontroller i
järnvägsföretagets hela säkerhetsstyrningssystem.
För infrastrukturförvaltare och andra järnvägsföretag än de vars säkerhetsintyg
ska förnyas görs prioriteringen av tillsynsobjekt på ett riskbaserat sätt.
Följande två kriterier är vägledande för att prioritera tillsynsaktiviteterna:


Verksamhet där en olycka kan få stora konsekvenser och sannolikheten
för att den inträffar inte är försumbar.



Verksamhet där det är hög sannolikhet för att en olycka inträffar och
konsekvenserna inte är acceptabla.

För järnvägsföretag finns även kriteriet ”ny verksamhet”. Nystartade
järnvägsföretag som faller in under de två ovanstående punkterna, får en hög
prioritet och brukar besökas inom 6-12 månader efter beviljat tillstånd.
För tillsyn av delsystem görs prioriteringen på ett riskbaserat sätt. Det finns
parametrar som fastställs bland annat utifrån komplexitet samt hur ansökan om
godkännande har förlöpt. Tillsyn av delsystem kontrolleras även i samband
med större tillsyner.
Vi har ännu inget system för att på ett riskbaserat sätt prioritera tillsyn mot de
som har tillstånd som utbildningsanordnare eller examinatorer. Detsamma
gäller prioriteringen mellan de som har särskilt tillstånd som läkare eller
psykolog.
Prioriteringen vid tillsyn av farligt gods på järnväg har varit inriktad på
avsändaren. Bakomliggande faktor är att när prioriteringen låg på
transportören upptäcktes det ofta brister som kunde härledas till avsändaren.
Vi har återigen prioriteringen på transportörer för att kunna verifiera om
tillsynerna på avsändare har gett någon effekt. Vi genomför även
gemensamma tillsyner mot farligt gods med andra tillsynsmyndigheter53, då
gör man kontroller inom alla trafikslag. Dessa typer av samtillsyner utförs på
olika platser i Sverige vid ett flertal tillfällen under året. Platserna är hamnar
och andra intermodala infrastrukturer där farligt gods byter transportör mellan
olika trafikslag. Tillsynerna planeras gemensamt mellan myndigheterna vid ett
tillfälle på våren och ett tillfälle på hösten.
53

Myndigheten för samhällskydd och beredskap, Arbetsmiljöverket, Polisen, Strålskyddsmyndigheten,
Kustbevakningen och Tullverket.
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Händelsestyrd tillsyn
Vid den årliga verksamhetsplaneringen under hösten fastställs nästkommande
års tillsynsaktiviteter. Planeringen görs så att det finns utrymme för att snabbt
kunna utföra en tillsyn, i fall en eller flera rapporterade händelser skulle
indikera behov av det. Händelser som kan ligga till grund för en omvärdering
är bland annat olyckor, tillbud och säkerhetsrelaterade fel som
verksamhetsutövarna rapporterar in till Transportstyrelsens telefonberedskap.
Tillsynen är således både risk- och händelsestyrd för att snabbt kunna fånga
förändringar i järnvägssystemet.
2. Källor till information och huvudsakliga bidrag för att definiera
tillsynsstrategi och planer
En viktiga källa till information är den egna tillsynsverksamheten. Vi
genomför tillsyn efter att ett järnvägsföretag ansökt om förnyelse av
säkerhetsintyg, som ett led i förnyelsen. Eftersom ett säkerhetsintyg ska
förnyas med ett intervall av högst vart femte år, innebär detta att dessa tillsyner
går att planera. Vi utför även tillsyn mot nya järnvägsföretag med hög
riskfaktor. En sådan tillsyn ska utföras inom intervallet 6-12 månader efter att
tillståndet har beviljats.
Andra uppslag för riskbaserad tillsyn fås genom:







återkommande identifierade brister eller andra iakttagelser vid tillsyn,
identifierade brister vid granskning av ansökan om tillstånd,
rekommendationer från Statens haverikommission,
under eller efter genomförda utredningar,
analyser av anmälda händelser, samt
anmälan från allmänheten, branschen eller media.

3. Möjlig revision av tillsynsplaner under året (sammanfattning av de
huvudsakliga förändringarna)
Vi har gjort vissa justeringar i verksamhetsplaneringen för tillsyn av
järnvägsföretag. Bland annat gjordes en tillsyn mot ett järnvägsföretag som ett
led i att de tog över verksamhet från ett företag som fick säkerhetsintygen
återkallade. Det har även gjorts några tillsyner mot järnvägsföretag som en
direkt följd av inrapporterade olyckor. Planerade tillsynsaktiviteter mot
infrastrukturförvaltare har också justerats under 2015, bland annat på grund av
personalbrist och på grund av att några revisioner tagit mer tid än planerat.
D.2
Mänskliga resurser
Antal handläggare som genomfört inspektioner och revisioner
Den del av organisationen som ansvarar för tillsyn av järnvägsföretag, tillsyn
av delsystem som förvaltas av järnvägsföretag, tillsyn av transport av farligt
gods, tillsyn av utbildningsanordnare och examinatorer för utbildning av
lokförare, tillsyn för registerhållning av utfärdade lokförarbevis samt tillsyn av
certifierade enheter med ansvar för underhåll av godsvagnar har utökats från
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11 till 15 handläggare under 2015. 14 av dessa handläggare har tillsyn som en
del av arbetsuppgifterna.
Den del av organisationen som ansvarar för tillsyn av infrastrukturförvaltare,
delsystem som förvaltas av infrastrukturförvaltare samt tillsyn över
spårinnehavare och trafikutövare inom spårväg och tunnelbana hade 14
handläggare under 2015. 13 av dessa hade tillsyn som en del av sina
arbetsuppgifter.
Handläggarna utför även andra arbetsuppgifter i myndighetens
kärnverksamhet såsom registerhållning, granskning vid ansökan om tillstånd,
samt att delta som sakkunniga vid internationell och nationell regelgivning
Total tid som använts till inspektioner och revisioner
Under 2015 lades totalt inom Transportstyrelsen cirka 19 500 timmar på
tillsyn inom järnvägsområdet. Cirka 16 400 timmar av dessa var i form av
säkerhetstillsyner mot infrastrukturförvaltare och järnvägsföretag.
Den procentuella andelen av arbetstiden som en anställd använt till
inspektioner och revisioner
En handläggare lägger i genomsnitt ca 40 procent av sin årsarbetstid på tillsyn
mot järnvägsföretag. Den procentuella andelen av arbetstiden varierar något
mellan handläggarna på den sektion som utför tillsyn över
infrastrukturförvaltare då vissa har tillståndsgivning som sin huvudsyssla och
genomför färre tillsyner. De handläggare som har tillsyn som sin huvudsyssla
lägger i genomsnitt ca 55 procent av sin årsarbetstid på tillsyn.
D.3
Kompetens
Beskriv det kompetensförsörjningssystem som implementerats.
Resultaten av tillsynerna är beroende av att dessa tillsyner genomförs på ett
objektivt sätt och att verifieringar utförs i den omfattning som tillsynen kräver.
Tillsynsteamet består oftast av utbildade tillsynsrevisorer, men kan även
tillföras handläggare med specialistkunskaper. En handläggare med
specialistkunskap behöver inte inneha behörighet som revisor men teamet
måste ledas av en revisionsledare som tidigare har deltagit i en tillsyn av
aktuell typ.
Behörighet som revisionsledare har den som genomgått utbildning för revision
enligt ISO 9001:2000 eller motsvarande, med godkänt prov samt deltagit i
minst två tillsyner av aktuell typ.
Ett grundläggande krav för att på egen hand vistas inom ett trafikerat
spårområde är att man genomgått en utbildning om riskerna med att vistas i
spårområde eller att man på annat sätt erhållit likvärdig kompetens.
Den revisor som rekryteras från marknaden utanför järnvägsområdet ska även
få en grundläggande utbildning om järnvägssystemets funktion för att få en
systemförståelse. Det tar cirka ett år för en handläggare att bli en
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revisionsledare, eller något fortare för den som rekryterats med kunskaper
inom järnvägsområdet.
Den som deltar i regelgivningsarbete, nationellt eller internationellt, ska även
förmedla intentionerna med bestämmelserna till de revisorer som berörs.
Transportstyrelsen genomför även så kallade kalibreringsmöten internt för att
säkerställa en likvärdig bedömning av bestämmelserna i lagstiftningen.
D.4
Beslutsfattande
Beskriv de beslutskriterier Transportstyrelsen har tagit fram för att övervaka
och påverka uppfyllelse av regelverket samt Transportstyrelsens process för
att etablera beslutskriterierna.
Järnvägslagen ger Transportstyrelsen mandat till sanktionsmöjligheter om
lagen, föreskrifter eller villkor med stöd av lagen inte efterlevs.54
Sanktionsmöjligheterna är föreläggande och förbud, som även får förenas med
vite, samt återkallande av tillstånd. Lagen om behörighet för lokförare ger
möjlighet till föreläggande som får förenas med vite samt återkallande av
lokförarbevis eller tillstånd.55 Lagen om transport av farligt gods ger möjlighet
till föreläggande eller förbud som båda får förenas med vite.56
Genom Transportstyrelsens arbetsordning regleras ansvar och befogenhet för
de delar av organisationen som pekas ut som ansvariga för kärnprocesserna
tillståndsgivning och tillsyn inom järnvägsområdet. Revisorerna är delegerade
att kunna meddela om förbud för verksamhet direkt ute på plats. Detta
meddelande ska dock fastställas av berörd chef inom fem dagar genom ett
skriftligt beslut som ska ställas till den organisation som fått meddelande om
sanktionen.
Ett skriftligt beslut om sanktion från Transportstyrelsen ska vara så tydligt
formulerat att mottagen förstår vad som ska göras för att sanktionen ska kunna
åtgärdas. Det ska finnas en redogörelse för ärendet samt en motivering som
skäl för beslutet i sanktionen och vilket lagstöd som åberopas. I beslutet ska
även framgå hur mottagaren går tillväga för att överklaga sanktionen. Det är
revisorerna som i samråd med jurist formulerar innehållet i sanktionen.
Sanktionen undertecknas, enligt arbetsordningen, av utpekad ansvarig chef och
skickas som brev med mottagningsbevis, för att kunna säkerställa om en
eventuell överklagan inkommer till oss inom stipulerad tidsram.
Beskriv de huvudsakliga klagomål som järnvägsföretag och
infrastrukturförvaltare lämnat angående beslutsfattande under
tillsynsaktiviteter och svar från Transportstyrelsen.
Ett järnvägsföretag lämnade in en överklagan till Transportstyrelsen. Den
gällde ett beslut om återkallande av säkerhetsintyg del A, utfärdat i Sverige,
och säkerhetsintyg del B för Sverige. Vi lämnade vidare överklagan till
förvaltningsrätten.
54

8 kap. 4 och 5 §§ järnvägslagen (2004:519).
5 kap. 3 och 5 §§ lagen om behörighet för lokförare (2011:725).
56
14 § lagen om transport av farligt gods (2006:263).
55
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Företaget begärde inhibition av återkallelsen av förvaltningsrätten tills domslut
av överklagan var meddelat. Vi bemötte företagets begäran om inhibition.
Domstolen avslog företagets begäran. Företaget överklagade
förvaltningsrättens domslut till kammarrätten, som avslog företagets begäran.
Förvaltningsrätten har meddelat dom i överklagan och avslog företagets
överklagan av Transportstyrelsens beslut om återkallande av tillstånden.
Det har inte kommit in några överklaganden från infrastrukturförvaltare,
lokförare, utbildningsanordnare, examinatorer, läkare, psykologer eller
certifierade enheter med ansvar för underhåll av godsvagnar.
Det har inte inkommit någon överklagan av de beslut som fattats efter tillsyn
av transport av farligt gods på järnväg.
Transportstyrelsen kan bevilja dispens från hälsokraven för personal med
arbetsuppgifter av betydelse för trafiksäkerheten. Det har inte inkommit något
överklagande av de beslut som fattades under året.
Transportstyrelsen, som certifieringsorgan, utför tillsyn av de enheter som
ansvara för underhåll av godsvagnar och som vi certifierat. Det har inte
inkommit någon överklagan av beslut som fattades under året.
D.5
Samordning och samarbete
Beskriv de överenskommelser som träffades med tillsynsmyndigheter (NSA) i
andra medlemsländer under 2015, avseende samordnade tillsynsaktiviteter
samt summera innehållet i dessa överenskommelser.
Transportstyrelsen delar information och samarbetar med Statens
Jernbanetilsyn57 i Norge och Trafik- og Byggestyrelsen58 i Danmark.
Tillsynsmyndigheterna har minst ett gemensamt möte per år där vi bland annat
delger varandras verksamhetsplanering. Myndigheterna erbjuder varandra att
delta på planerade tillsyner mot järnvägsföretag som har verksamhet i båda
länderna. Den inbjudna tillsynsmyndigheten deltar då som observatör. Vi
delger Statens Jernbanetilsyn och Trafik- og Byggestyrelsen resultatet av
tillsyner gjorda mot järnvägsföretag som även har verksamhet i deras land.
Transportstyrelsen har även haft ett möte med tillsynsmyndigheten i Finland,
Liikenteen turvallisuusvirasto (Trafi) 59. Vid mötet diskuterades och visades
Transportstyrelsens processer och stödsystem för ansökan och godkännande av
delsystem rullande materiel samt processer och stödsystem för ansökan och
utfärdande av säkerhetsintyg för järnvägsföretag.

57

Norwegian Railway Authority.
Danish Transport and Construction Agency.
59
Finnish Transport Safety Agency.
58
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Beskriv de överenskommelser med andra tillsynsmyndigheter (NSA) som
gällde under 2015 och deras praktiska innebörd.
Transportstyrelsen har ingått en avsiktsförklaring (MoU-avtal60) med Statens
Jernbanetillsyn. Avsiktsförklaringen innehåller skrivningar om att de båda
myndigheterna ska utbyta information och meddela varandra om exempelvis
fattade beslut och verksamhetsplanering.
Under både 2014 och 2015 aviserade Statens Jernbanetilsyn och Trafik- og
Byggestyrelsen till Transportstyrelsen att ett järnvägsföretag med
säkerhetsintyg del A utfärdat i Sverige och säkerhetsintyg del B i samtliga tre
länder, hade återkommande brister vid tillsyn. Vi genomförde en riktad tillsyn
mot järnvägsföretaget där bland annat området lastning och lastsäkring
kontrollerades. Statens Jernbanetilsyn deltog vid tillsynen som observatör.
När företaget ansökte om förnyat säkerhetsintyg del A och del B för Sverige
genomfördes en ny tillsyn där både Statens Jernbanetilsyn och Trafik- og
Byggestyrelsen deltog som observatörer. Resultatet av tillsynen innebar att
Transportstyrelsen vidtog sanktionsåtgärden att återkalla järnvägsföretagets
säkerhetsintyg del A och säkerhetsintyg del B för Sverige. Statens
Jernbanetilsyn återkallade järnvägsföretagets säkerhetsintyg del B för Norge
och Trafik- og Byggetyrelsen återkallade företagets säkerhetsintyg del B för
Danmark.
Statens Jernbanetilsyn deltog även som observatör när vi genomförde en
tillsyn av ett företag med säkerhetsintyg del A utfärdat i Norge med
verksamhet, och ett säkerhetsintyg del B, i Sverige.
D.6
Resultat av verksamhetsutövarnas aktiviteter
Beskriv de huvudsakliga fynden vid utvärdering av åtgärder som
järnvägsföretag och infrastrukturförvaltare vidtagit.
Det är svårt att följa upp t.ex. hur många förelägganden som lagts mot samma
typ av avvikelse eftersom områden som tillsynas skiftar beroende på typ av
verksamhet, verksamhetens storlek och på grund av att tillsynerna är av
stickprovskaraktär. Eftersom Transportstyrelsens tillsyn ska utföras riskbaserat
tittar tillsynsteamen på olika områden hos olika verksamhetsutövare under
året. Regelverket förändras efter hand som det kommer europeiska regler som
gäller direkt i Sverige. Detta gör att det är svårt att ha en uppföljning på längre
sikt. Metodiken för att utföra tillsyn utvärderas ständigt och arbetssätten
ändras allt eftersom lagar och regler förändras.
Överlag har vi sett att företagen har varit dåliga på att själva identifiera och
implementera nya krav, detta gäller framförallt krav direkt riktade från EU.
Under 2015 har vi fortsatt att utöva tillsyn mot Trafikverket och deras
möjlighet att säkerställa att rätt behörighet och nödvändig kompetens finns hos
de entreprenörer/underentreprenörer som utför arbetsuppgifter på deras
spåranläggningar.
60

MoU = Momerandum of understanding.
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Trafikverket anlitar många entreprenörer för arbeten i och vid deras
anläggningar. Vid upphandlingen av dessa ställs det krav enligt ”beställarens
kontrollprogram” på att personalen ska vara behörig och ha kompetens för sina
säkerhetsrelaterade arbetsuppgifter. De brister vi har upptäckt är framförallt i
Trafikverkets kontroll av att entreprenörerna lever upp till de ställda kraven.
Det har även framkommit vid revisioner utförda av Transportstyrelsen att den
av Trafikverket upphandlade entreprenören ofta använder sig av
underentreprenörer (ibland i flera led) som utför vissa delar av arbetet.
Trafikverket får i många fall vetskap om detta först i efterhand då arbetet
redan är utfört. De har då ingen möjlighet att kontrollera att det är utfört av
personal med rätt kompetens och behörighet. De behöver ett system för att
säkerställa att inga arbeten utförs av personal som inte är behöriga.
Trafikverkets arbete med att minimera antal solkurvor fortgår och har även
detta år följts upp av Transportstyrelsen. Status på den handlingsplan som
finns redovisas fortlöpande och ett antal punkter kvarstår som öppna.
2015 gjordes även en uppföljning och verifiering av den stora tillsyn som
gjordes 2014 mot Trafikverkets trafikledningsverksamhet. Uppföljningen
visade att de gjort ett omfattande arbete för att säkerhetsstyrningssystemet
skulle vara känt i hela organisationen och för att regelverket skulle följas
likartat i hela landet. Utbildningar hade genomförts som utlovats och bättre
förutsättningar hade skapats för personalen att tillämpa gällande regelverk.

E.

SÄKERHETSINTYG OCH
SÄKERHETSTILLSTÅND

E.1
Vägledning
Beskriv hur vägledning och annan information tillhandahålls till dem som
önskar ansöka om säkerhetsintyg Del A respektive Del B samt
säkerhetstillstånd.
Transportstyrelsen informerar på hemsidan om de olika tillståndsformerna, hur
ansökan om tillstånd går till samt att avgiften för tillståndshanteringen måste
vara betald innan handläggningen påbörjas61.
Hemsidan innehåller vägledningar, bland annat ”Ett systembaserat
angreppssätt, tillämpningsvägledning för utformning, införande och
användande av ett säkerhetsstyrningssystem”62.
Ansökan om tillstånd sker elektronisk på hemsidan sedan 2013. Ansökan
hamnar genom en direktlänk in i stödsystemet TRAP där granskningen görs.
Stödsystemet innehåller även en vägledning för vad som ska fyllas i och
skickas in. Ansökan om tillstånd ska handläggas och avslutas inom 4 månader
från det att komplett ansökan inkommit.

61
62

http://www.transportstyrelsen.se/sv/jarnvag/Tillstand/Ansok-om-tillstand/ (2016-06-01).
Europeiska järnvägsbyråns vägledning, version 1.0 daterad 13 december 2010.
36

SÄKERHETSRAPPORT JÄRNVÄG
Transportstyrelsens årsrapport för 2015 års verksamhet

Dnr TSG 2016-2698

E.2
Kontakter med andra säkerhetsmyndigheter
Beskriv vilka förfrågningar om järnvägsföretag med säkerhetsintyg Del A i
Sverige, som andra säkerhetsmyndigheter (NSA) har gjort, med anledning av
att järnvägsföretaget i fråga söker tillstånd i det medlemsland som ställer
frågan.
Statens Jernbanetilsyn i Norge har varit i kontakt med Transportstyrelsen med
anledning av att ett järnvägsföretag med säkerhetsintyg del A i Sverige har
ansökt om säkerhetsintyg del B i Norge. Järnvägsföretaget har haft svårt att
uppfylla kraven för att beviljas ett säkerhetsintyg del B i Norge.
Beskriv vilka förfrågningar om järnvägsföretag med säkerhetsintyg Del A i
annat medlemsland som Transportstyrelsen har ställt till andra
säkerhetsmyndigheter med anledning av att företaget ansöker om
säkerhetsintyg Del B i Sverige.
Transportstyrelsen har inte haft några sådana kontakter eftersom inget
järnvägsföretag med säkerhetsintyg del A i annan medlemsstat eller EES-land
har ansökt om säkerhetsintyg del B i Sverige.
Beskriv det huvudsakliga innehållet i kontakterna och i data som
tillhandahålls vid förfrågningarna.
Jernbanetilsynet i Norge har delgivit Transportstyrelsen information inom
vilka områden som ett järnvägsföretag hade svårt att uppfylla kraven för
säkerhetsintyg del B. Denna information har fått oss att ifrågasätta huruvida
järnvägsföretagets säkerhetsintyg del A fungerar och har lett till en tillsyn mot
järnvägsföretaget.
E.3
Procedurella aspekter
Beskriv om det funnits några frågeställningar vid värdering av och vid
tillståndsprövning av säkerhetsintyg och säkerhetstillstånd under 2014.
Det har funnits vissa brister i verksamhetsutövarnas dokumentation till följd
av bristande förståelse av regelverket, alternativt oklarhet (sett från
verksamhetsutövarnas sida) i hur regelverket ska tolkas/tillämpas.
Transportstyrelsen känner till att flera verksamhetsutövare anlitar konsulter för
att ta fram ett säkerhetsstyrningssystem för dess verksamhet. Vi har vid några
tillfällen upptäckt att systemet inte är anpassat efter just det företaget och dess
risker. Det kan finnas en fara med att det eventuellt finns mallar för
säkerhetsstyrningssystem, eftersom det finns olika sätt att kontrollera risker
beroende på verksamhetens art och omfattning.
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E.4
Återkoppling
Beskriv hur verksamhetsutövarna kan uttrycka sina åsikter om
tillståndsprövningsprocessen/hanteringen och hur klagomålen lagras samt
summering av vilka åsikter och klagomål som inkommit till myndigheten samt
vilka åtgärder som vidtagits med anledning av detta.
Den som ansöker om ett tillstånd som Transportstyrelsen utfärdar kan under
handläggningstiden vända sig till Justitieombudsmannen med eventuella
klagomål. Justitieombudsmannen kan då välja att göra en fristående
granskning av om vi följt den lagstiftning som riktar sig mot myndigheten vid
en tillståndsprövningsprocess.
Vi har inte fått in några klagomål eller synpunkter under 2015 om
tillståndsprövning vid hantering av ansökning av nya säkerhetsintyg eller
säkerhetstillstånd.
Verksamhetsutövarna kan även framföra sina åsikter och klagomål via
remisser på nya föreskrifter, via vårt branschråd, vid företagsmöten och vid
tillsyner. Dessa möjligheter till klagomål är indirekta och kan leda till att vi
själva vidtar någon åtgärd.

F.

FÖRÄNDRINGAR I REGELVERK

F.1
Förändringar baserat på järnvägssäkerhetsdirektivet
Järnvägslagen63 och järnvägsförordningen64 samt tillhörande föreskrifter är
den reglering som implementerat säkerhetsdirektivet i svensk rätt.
Lagstiftningen trädde i kraft den 1 juli 2004. Därefter har lagstiftningen
ändrats i takt med att EU:s regelverk, bland annat säkerhetsdirektivet, ändrats.
F.2
Förändringar i lagstiftning och andra regelverk
Förändringar som tillkommit på grund av annan EU-regel.
Se tabell 4 i bilaga B.

G

TILLÄMPNING AV GEMENSAM METOD FÖR
RISKVÄRDERING OCH RISKBEDÖMNING

G.1
Säkerhetsmyndighetens erfarenhet
Transportstyrelsens erfarenhet av tillämpningen av kommissionens förordning
(EU) nr 402/2013 för en gemensam säkerhetsmetod om riskvärdering och
riskbedömning65 (CSM RA) sker oftast i samband med ansökan om
godkännande av tekniska delsystem.

63

2004:519
2004:524
65
Kommissionens förordning (EU) nr 402/2013 av den 30 april 2013 om den gemensamma säkerhetsmetoden för
riskvärdering och riskbedömning och om upphävande av förordning (EG) nr 352/2009.
64

38

SÄKERHETSRAPPORT JÄRNVÄG
Transportstyrelsens årsrapport för 2015 års verksamhet

Dnr TSG 2016-2698

Förordningen ska tillämpas på förslagsställaren vid alla ändringar av
järnvägssystemet i en medlemsstat. Sådana ändringar kan vara av teknisk,
driftsmässig eller organisatorisk art. När det gäller organisatoriska ändringar
ska enbart ändringar som kan påverka drifts- eller underhållsprocesser beaktas.
Om en ändring anses vara väsentlig, ska den riskhanteringsprocess som
beskrivs i förordningen tillämpas. Anses ändringen inte väsentlig ska
företagets egen riskhanteringsprocess tillämpas.
Beskriv om företagens bedömning av förändringens grad av
säkerhetspåverkan är väl underbyggd.
Generellt sett gör företagen bra bedömningar, men mindre företag tenderar att
bedöma förändringarna som mindre säkerhetspåverkande eller väsentliga än
vad de kanske egentligen är.
Beskriv företagens tillämpning av riskhanteringsprocessen.
Man har oftast använt sig av vedertagen praxis (code of practice) eller
referenssystem.
I vilken grad involveras oberoende granskare (assessment body)?
Vid ett fåtal tillfällen.
Gränssnittshantering?
Här har vi inte några exempel.
G.2
Återkoppling från verksamhetsutövarna
Beskriv hur verksamhetsutövarna, järnvägsföretag och infrastrukturförvaltare,
kan uttrycka sina erfarenheter av att tillämpa den gemensamma
säkerhetsmetoden för riskvärdering (CSM RA).
Från och med verksamhetsåret 2011 ska både järnvägsföretag och
infrastrukturförvaltare i sin årliga säkerhetsrapport rapportera om sina
erfarenheter av att tillämpa den gemensamma metoden för riskvärdering och
riskbedömning. Dessa metoder återfinns i EU-förordning (EU) 402/2013, som
ersatt den tidigare gällande förordningen (EG) 352/2009.
Summera verksamhetsutövarnas erfarenheter samt beskriv om
Transportstyrelsen vidtagit några åtgärder med anledning av vad som
framkommit.
Majoriteten av de som lämnat in en säkerhetsrapport har inte rapporterat något
om sina erfarenheter av att tillämpa CSM RA. Det gäller cirka 100 av 150
inkomna säkerhetsrapporter.
Bland de som svarat på frågor om erfarenhet av tillämpningen av CSM RA
svarar 25 verksamhetsutövare att de har erfarenhet av att tillämpa metoden. De
betonar att det är bra att ha en gemensam metod eftersom den dels leder till att
en gemensam begreppsapparat etableras, dels innebär ett strukturerat
arbetssätt.
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De som inte har tillämpat metoden menar att deras järnvägsverksamhet har så
liten omfattning att metoden inte behövs. De använder andra metoder för att
värdera risker, t.ex. när en förändring i verksamheten planeras.
G.3

Revidering av säkerhetsregler som beaktar gemensam
metod för riskvärdering och riskbedömning
Transportstyrelsen påbörjade i mars 2012 en revidering av Järnvägsstyrelsens
trafikföreskrifter66, JTF. JTF innehåller operativa regler för järnvägsföretag
och infrastrukturförvaltare och utgör nationella säkerhetsbestämmelser.
Revisionen avslutades i december 2015 och de nya bestämmelserna tillämpas
från mars 2016.
Syftet med revideringen var att revidera och reducera de nationella
säkerhetsbestämmelserna. Järnvägsföretagen och infrastrukturförvaltarna
informerades om arbetet. Revideringen innebär att de operativa reglerna i JTF
hanteras inom järnvägsföretagens och infrastrukturförvaltarnas
säkerhetsstyrningssystem. Trafikverket har tagit på sig en samordnande roll för
förvaltning av de gemensamma reglerna som branschen får möjlighet att
ansluta sig till.

H.

BEVILJADE UNDANTAG FRÅN FÖRORDNING
OM ECM

Under 2015 har Transportstyrelsen inte beviljat några undantag från regeln om
att utse underhållsansvarig enhet, ECM67 innan fordon tas i bruk, enligt artikel
14 a(8) i direktiv 2008/110/EG68.
Idag finns inga järnvägsföretag eller infrastrukturförvaltare i Sverige som
tillämpar övergångsreglerna i ECM-förordningen. De som tidigare varit
berörda har fått sina säkerhetsintyg och säkerhetstillstånd förnyade.

66

JvSFS 2008:7.

67

Entity in Charge of Maintenance, ECM.

68

Europaparlamentets och rådets direktiv av den 16 december 2008 om ändring av direktiv 2004/49/EG om säkerhet
på gemenskapens järnvägar (järnvägssäkerhetsdirektivet).
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Gemensamma säkerhetsindikatorer

Nedan presenteras ett par av de gemensamma säkerhetsindikatorer som rapporteras till ERA och som beräknas av ERA:s
system för olyckor ERAIL69 och som inte ingår i rapporten.

Omkomna per olyckstyp
Antal personer

30
25
20
15
10
5
0

2011

2012

2013

2014

2015

Annan

0

1

0

0

0

Brand

0

0

0

0

0

Personolycka

17

7

9

15

9

Plankorsningsolycka

7

7

8

10

6

Urspårning

0

0

0

0

0

Påkörning
Kollision

69

1
0

0

0

0

0

http://erail.era.europa.eu/my-homepage.aspx.
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Allvarligt skadade per olyckstyp
Antal personer

20
18
16
14
12
10
8
6
4
2
0

2011

2012

2013

2014

2015

Annan

0

0

0

0

0

Brand

0

0

0

0

0

Personolycka

11

7

7

4

7

Plankorsningsolycka

3

10

10

5

5

Urspårning

0

1

0

0

0

Påkörning
Kollision

0
1

0

0

0
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Förändringar i regelverk

Tabell 4: Förändringar i lagstiftning och andra regelverk.
Lagar och andra nationella
regler

Laglig referens

Datum när lagstiftning
träder i kraft

Beskrivning av förändringen

Orsak till
införandet/förändringen

Lag (2015:360) om ändring av
järnvägslagen (2004:519)

direktiv 2012/34/EU och
direktiv 2004/49/EG

2015-07-01

Ett flertal förändringar i 5, 6, 7 kap. Bland annat
införlivande i lagen om tillhandahållande av
järnvägstjänster, ändringar i lagen vid ansökan om
kapacitet hos infrastrukturförvaltare

Införlivande av
Europaparlamentets och rådets
direktiv 2012/34/EU om ett
gemensamt europeiskt
järnvägsområde (SERAdirektivet) i svensk lagstiftning.

Ny tillståndsform för järnvägsföretag, Nationellt
trafiksäkerhetstillstånd, samt upphävande av särskilt
tillstånd för järnvägsföretag. Övergångsregler för
järnvägsföretag med särskilt tillstånd

Lag (2015:339) om ändring av
järnvägslagen (2004:519)

Översyn av nationell
tillståndsform utifrån
undantagsbestämmelserna i
direktiv 2004/49/EG

2015-06-15 enligt
förordning (2015:351)
om ikraftträdande av
lagen (2015:339) om
ändring i järnvägslagen
(2004:519)

Originaltexterna av bestämmelserna i bihang G om
tekniskt godkännande av järnvägsmateriel som
används i internationell trafik i fördraget om
internationell järnvägstrafik (COTIF). De franska och
engelska originaltexterna samt en översättning av
dessa till svenska finns intagna som en bilaga till
lagen

Sverige har antagit fördraget
om internationell järnvägstrafik
(COTIF) av den 9 maj 1980 i
dess lydelse enligt
ändringsprotokollet av den 3
juni 1999

Förordning (2015:361) om
ändring av järnvägsförordningen
(2004:526)

direktiv 2012/34/EU

2015-07-01

Ett flertal förändringar

Införlivande av
Europaparlamentets och rådets
direktiv 2012/34/EU om ett
gemensamt europeiskt
järnvägsområde (SERAdirektivet) i svensk lagstiftning.

Transportstyrelsens föreskrifter
(TSFS 2015:34) om
säkerhetsstyrningssystem och
övriga säkerhetsbestämmelser
för infrastrukturförvaltare med
säkerhetstillstånd samt
järnvägsförteag med
säkerhetsintyg

Järnvägslagen (2004:519)

2015-07-01

Översyn och upphävande av Järnvägstyrelsen
föreskrifter (JvSFS 2007:1) om
säkerhetsstyrningssystem och övriga
säkerhetsbestämmelser för järnvägsföretag samt
översyn och upphävande av Transportstyrelsens
föreskrifter (TSFS 2013:44) om
säkerhetsstyrningssystem och övriga
säkerhetsbestämmelser för infrastrukturförvaltare

Ny tillståndsform infördes i
svensk lagstiftning genom lag
(2015:360) om ändring av
järnvägslagen (2004:519),
Nationellt
trafiksäkerhetstillstånd. Behovet
fanns att se över kraven om
innehåll i
säkerhetsstyrningssystem för

Järnvägsförordningen
(2004:526)
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Laglig referens

Dnr TSG 2016-2698
Datum när lagstiftning
träder i kraft

Beskrivning av förändringen

Orsak till
införandet/förändringen
den nya tillståndsformen

Transportstyrelsens föreskrifter
(TSFS 2015:33) om nationellt
trafiksäkerhetstillstånd

Järnvägslagen (2004:519)

Transportstyrelsen föreskrifter
(TSFS 2015:35) om ansökan om
tillstånd för järnvägsverksamhet

Järnvägslagen (2004:519)

2015-07-01

Ny tillståndsform, nationellt trafiksäkerhetstillstånd,
införa närmare krav om innehåll i
säkerhetsstyrningssystem och övriga
säkerhetsbestämmelser.

Tillståndsformen särskilt
tillstånd upphör genom lag
(2015:360) om ändring av
järnvägslagen (2004:519),

2015-07-01

Översyn och upphävande av Järnvägsstyrelsen
föreskrifter(JvSFS 2007:3) om ansökan om tillstånd
för järnvägsverksamhet.

Ny tillståndsform infördes i
svensk lagstiftning genom lag
(2015:360) om ändring av
järnvägslagen (2004:519),
Nationellt
trafiksäkerhetstillstånd.

Järnvägsförordningen
(2004:526)

Järnvägsförordningen
(2004:526)

Tillståndsformen särskilt
tillstånd upphör genom lag
(2015:360) om ändring av
järnvägslagen (2004:519),
Tillståndsformen auktorisation
för järnvägsföretag upphör
genom att krav från direktiv
2012/34/EU införs i lag
(2015:360) om ändring av
järnvägslagen (2004:519),
Införlivande av krav från artiklar
i och bilagor till direktiv
2012/34/EU för ansökan om
licens för järnvägsföretag i
svensk lagstiftning
Transportstyrelsen föreskrifter
(TSFS 2015:24) om ändring av
Transportstyrelsen föreskrifter
(TSFS 2012:135) om teknisk
specifikation för
driftskompatibilitet avseende
delsystem Trafikstyrning och
signering i det transeuropeiska
järnvägssystemet

kommissionens beslut (EU)
2015/14

Föreskrifter (TSFS 2015:28) om

Direktiv 2014/82/EU

2015-07-01

Ändringarna av bilaga III till beslut 2012/88/EU ska
tillämpas

järnvägslagen (2004:519)

Titel på föreskrifterna ändras

järnvägsförordningen
(2004:526)

Transportstyrelsens föreskrifter (TSFS 2012:135) om
teknisk specifikation för driftskompatibilitet avseende
delsystemen Trafikstyrning och signalering

2016-01-01

Ändringarna av direktiv 2007/59/EG ska tillämpas
44

Kommissionens beslut (EU)
2015/14 av den 5 januari 2015
om ändring av beslut
2012/88/EU om teknisk
specifikation för
driftskompatibilitet avseende
delsystemen Trafikstyrning och
signalering i det
transeuropeiska
järnvägssystemet ska införlivas
i svensk lagstiftning
Direktiv 2014/82/EU om
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Lagar och andra nationella
regler

Laglig referens

ändring i Transportstyrelsens
föreskrifter (TSFS 2011:60) om
förarutbildning m.m. enligt lagen
(2011:725) om behörighet för
lokförare

Lag (2011:725) om
behörighet för lokförare

Föreskrifter (TSFS 2015:44) om
ändring i Transportstyrelsens
föreskrifter (TSFS 2014:53) om
avgifter inom järnvägsområdet

järnvägsförordningen
(2004:526)

Dnr TSG 2016-2698
Datum när lagstiftning
träder i kraft

Beskrivning av förändringen

Orsak till
införandet/förändringen
ändring av Europaparlamentets
och rådets direktiv 2007/59/EG
av den 23 oktober 2007

Förordning (2011:728) om
behörighet för lokförare

om behörighetsprövning av
lokförare som framför lok och
tåg på järnvägssystemet i
gemenskapen ska införlivas i
svensk lagstiftning
2016-01-01

Ändrade avgifter inom
järnvägsområdet

2016-01-01

Ändringar av TSFS 2015:44

förordningen (2006:311) om
transport av farligt gods,
förordningen (2011:728) om
behörighet för lokförare
förordningen (2011:1126)
om kollektivtrafik i fråga om
styrelsens föreskrifter
(TSFS 2014:53) om avgifter
inom järnvägsområdet

Föreskrifter (TSFS 2015:79) om
ändring i Transportstyrelsens
föreskrifter (TSFS 2015:44) om
ändring i Transportstyrelsens
föreskrifter (TSFS 2014:53) om
avgifter inom järnvägsområdet

järnvägsförordningen
(2004:526)
förordningen (2006:311) om
transport av farligt gods,
förordningen (2011:728) om
behörighet för lokförare
förordningen (2011:1126)
om kollektivtrafik i fråga om
styrelsens föreskrifter
(TSFS 2014:53) om avgifter
inom järnvägsområdet
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Gemensamma säkerhetsmål

Tabellerna nedan innehåller uppgifter om fastställt säkerhetsmål (NRV) och årliga
observationer för 2014 respektive preliminära uppgifter för 2015.
Europeiska kommissionen har fastställt gemensamma säkerhetsmål70 på järnväg för
respektive medlemsstat. Dessa mål, som är uppdelade i riskkategorier, följs årligen upp
av ERA. Målen uttrycks som ett statistiskt beräknat mått per riskkategori och benämns
nationellt referensvärde (NRV). Målen har beräknats utifrån medlemsstaternas
rapportering av inträffade olyckor med allvarliga personskador med mera till Eurostat och
till ERA71. Det är det genomsnittliga olycksutfallet under perioden 2004-200972 som det
fastställda NRV, säkerhetsmålet, baseras på. Det fastställda NRV anger den högsta
tolerabla nivån för varje järnvägsriskkategori73 och innebär kortfattat en beräkning av
antal omkomna i järnvägsolyckor per miljard tågkilometer.
Värdena i tabellerna nedan som rör 2015 baseras på Trafikanalys rapporterade
personskadekonsekvenser till Eurostat samt preliminära uppgifter om producerade
tågkilometer. Övriga värden har hämtats från bilaga 1 i ERA:s publicerade rapport 2016
Assessement of Achievement of Safety Targets74 där beräkning och riskvärdering av 2014
års olycksdata presenteras och utvärderas. Data i tabellerna återges såsom det presenteras
i rapporten och värdena ska läsas som: Antal omkomna per miljard tågkilometer, utom
för passagerare där det är persontågkilometer respektive passagerarkilometer som
används. Exempelvis är det nästan en passagerare som har omkommit per miljard
persontågkilometer under 2015, se tabellen Risk för passagerare (CST 1.1).
Som en jämförelse har våra nordiska grannländer inkluderats i tabellerna. Det är bara
Sveriges data som har preliminärberäknats.

Risk för passagerare (CST 1.1)
Land

Fastställt NRV
(*10-9) (20042009)

Utfall (10-9)
2014

Glidande vägt
medelvärde
(MWA) (10-9)

Prel utfall (10-9)
2015

(2010-2014)
Danmark

9,04

1,67

Finland

9,04

2,80

Norge

2,83

0,00

Sverige

3,54

0,00

0,86

70

Europeiska säkerhetsmål, Common Safety Targets (CST).
De gemensamma säkerhetsmålen baseras på olycksutvecklingen, dvs. självmord och självmordsförsök är exkluderade.
72
Rapportering av olycksdata till ERA, i form av gemensamma säkerhetsindikatorer, började 2007 (2006 var ett prövoår). Av detta
skäl baseras det fastställda NRV på data från Eurostat. Det förekommer skillnader i data mellan de två källorna.
73
Artikel 3 punkt a, Kommissionens beslut 2009/460/EG.
74
Länk till rapporten: 2016 Assessement of Achievement of Safety Targets, http://www.era.europa.eu/DocumentRegister/Pages/2016-Assessment-of-Achievement-of-Common-Safety-Targets.aspx.
71
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Risk för passagerare (CST 1.2)
Land

Fastställt NRV
(*10-9) (20042009)

Utfall (10-9)
2014

Prel utfall (10-9)

Glidande vägt
medelvärde
(MWA) (10-9)

2015

(2010-2014)
Danmark

0,110

0,015

Finland

0,110

0,026

Norge

0,033

0,00

Sverige

0,033

0,00

0,008

Risk för anställda (CST 2)
Fastställt NRV
(*10-9) (20042009)

Utfall (10-9)

Danmark

9,10

0,00

Finland

9,21

2,01

Norge

2,82

0,06

Sverige

2,86

7,19

Land

2014

Prel utfall (10-9)

Glidande vägt
medelvärde
(MWA) (10-9)

2015

(2010-2014)

8,80

7,20

Risk för plankorsningstrafikanter (CST 3.1)
Land

Fastställt
NRV (*10-9)
(2004-2009)

Utfall (10-9)

Glidande vägt
medelvärde
(MWA) (10-9)

2014

Prel utfall (109
)
2015

(2010-2014)
Danmark

65,4

94,8

54,87

Finland

164

44,3

Norge

21,6

26,2

25,97

Sverige

64

68,0

63,69

42,6

Risk för övriga (CST 4)
Land

Fastställt
NRV (*10-9)
(2004-2009)

Utfall (10-9)
2014

Glidande vägt
medelvärde
(MWA) (10-9)

Prel utfall (10-9)
2015

(2010-2014)
Danmark

14,20

17,38

Finland

14,20

0,00

Norge

14,15

0,00

Sverige

14,20

0,00

2,18

0,00
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Risk för obehöriga (CST 5)
Land

Fastställt NRV
(*10-9) (20042009)

Utfall (10-9)
2014

Glidande vägt
medelvärde
(MWA) (10-9)

Prel utfall (10-9)
2015

(2010-2014)
Danmark

116

118,5

Finland

249

62,4

84,85

Norge

91,8

341,9

511,22

Sverige

94,8

95,4

110,51

63,5

Risk för samhället (CST 6)
Land

Fastställt NRV
(*10-9) (20042009)

Utfall (10-9)
2014

Glidande vägt
medelvärde
(MWA) (10-9)

Prel utfall (10-9)
2015

(2010-2014)
Danmark

218

232,32

Finland

417

110,73

Norge

51

32,99

Sverige

169

170,61

146,46

185,10

48

114

SÄKERHETSRAPPORT JÄRNVÄG
Transportstyrelsens årsrapport för 2015 års verksamhet

Bilaga D

Dnr TSG 2016-2698

Risk för anställda

Enligt ERA:s utvärdering av medlemsstaternas risknivåer, som redovisas i bilaga C, har
ERA kommit fram till att målet för anställda överskreds 2014. Transportstyrelsens
preliminära beräkning av NRV för anställda 2015 visar att Sverige kommer att överskrida
säkerhetsmålet även 2015.
Tabell 5: Jämförelse mellan fastställt NRV för anställda och årligt utfall för anställda 2014 och preliminär
beräkning för 2015.

Fastställt NRV för
anställda (20042009)

Utfall 2014

Prel. Utfall 2015

Ungefär 3 (2,86)
personer per miljard
tågkilometer

Ungefär 7 (7,19)
personer per miljard
tågkilometer

Ungefär 7 (7,20)
personer per miljard
tågkilometer

Uppgifter om 2015 år utfall baseras på preliminära data om tågkilometer.

En analys av hur risken för anställda kan överskrida fastställt säkerhetsmål (NRV),
behöver följa olycksutvecklingen från och med 2004. Det fastställda NRV är ett vägt
medelvärde som beräknats på antal omkomna och vägda allvarliga personskador75 per
miljard tågkilometer för perioden 2004-2009. Under denna period förolyckades 2
personer inom riskkategorin anställda, vilket ger ett lågt genomsnittligt värde på nästan 3
omkomna per miljard tågkilometer och år (kan jämföras med risken för
plankorsningstrafikanter som är 64 omkomna per miljard tågkilometer och år enligt
fastställt säkerhetsmål).
Efter 2009 har det omkommit en person per år i genomsnitt, vilket omräknat till ett
genomsnitt av antal omkomna och vägda allvarliga personskador per miljard
tågkilometer, leder till att ungefär 7 personer per år skulle ha omkommit. Detta ska
jämföras med målet som är nästan 3 omkomna per år. Slutsatsen är därför att risken för
anställda i järnvägssystemet har ökat under perioden 2010-2015, jämfört med perioden
2004-2009.
Anställda som omkommit till följd av en olycka har befunnit sig i olika arbetssituationer.
Tabell 6: Sammanställning över de olyckor som medfört att anställda har omkommit under perioden 20042015.
Händelsedatum

Plats

Olyckstyp

Antal
omkomna

Anställningskategori

Plankorsningsolycka 2

Lokförare och
ombordpersonal

2004-09-10

Fjälkinge
(Skåne län) –
Kristianstad
central (Skåne
län)
Linghem
(Östergötlands

Personolycka

Banarbetare

2010-02-01

75

1

Artikel 3 punkt d Kommissionens beslut av den 5 juni 2009, (2009/460/EG):
Dödsolyckor och vägda allvarliga personskador (DVAP), där dödsolyckor och allvarliga personskador kombineras och en allvarlig
olycka anses motsvara 0,1 dödsolyckor.
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Antal
omkomna

Dnr TSG 2016-2698
Anställningskategori

län)
Personolycka

1

Banarbetare

2010-06-04

Tomteboda
(Stockholms
län)

Personolycka

1

Banarbetare/Trädfällning

2011-08-15

Tungelsta
(Stockholms
län)
Örtofta (Skåne
län)

Personolycka

1

Banarbetare

2011-11-03

1

Radioloksoperatör/växling

2012-09-20

Sundsvall C
Urspårning
(Västernorrlands
län)
Malmö
godsbangård

Personolycka

1

Växlingsarbete

2014-12-08

Sällinge (Örebro Personolycka
län)

1

Lokförare

2015-01-21

Källa: Transportstyrelsen.

Under perioden 2010 till 2012 uppmärksammade Transportstyrelsen att risken för
anställda som vistades i spårmiljö hade ökat, bland annat på grund av de allvarliga
olyckor som inträffat. Statens haverikommission uppmärksammade också risken för
anställda som arbetar i spårområdet och de beslöt 2012 att inleda en temautredning om
säkerheten i samband med arbete i spår76. Utredningen publicerades i november 2014 och
Transportstyrelsen har arbetat med SHK:s rekommendationer under 2015, bland annat
med kompetens- och behörighetsfrågor.
När det gäller arbeten i spåranläggning, t.ex. vid slipersbyten, utförs dessa relativt ofta av
entreprenörer, som i sin tur anlitar underentreprenörer. Transportstyrelsens ansvar enligt
järnvägslagen omfattar järnvägsföretag och infrastrukturförvaltare. Det är
infrastrukturförvaltaren som ansvarar för att följa upp och kontrollera att anlitade
entreprenörer följer reglerna. Transportstyrelsen kan i tillsynen kontrollera att den
upphandlande organisationen (infrastrukturförvaltaren) har förfaranden som gör dessa
kontroller.
En faktor som begränsar Transportstyrelsens mandat är att arbete i spåranläggningen i
regel omfattas av arbetsmiljöregler, som innebär att aktörerna ska ha förfaranden som
leder till en säker arbetsmiljö. Det är när en anställd har blivit påkörd av ett tåg, eller
järnvägsfordon i rörelse, som reglerna om trafiksäkerhet träder i kraft och olyckan
klassificeras som en järnvägsolycka. På detta område kan regelverket upplevas som
otydligt av dem som ska tillämpa det och det kan vara oklart vilket av regelverken som
riktade åtgärder ska utgå ifrån. Vi samverkar med Arbetsmiljöverket för att underlätta för
de som tillämpar regelverket.
Utgångspunkten i Transportstyrelsens tillsyn är säkerhetsstyrningssystemet som omfattar
verksamhetsutövarnas rutiner och förfaranden för bland annat ledning och styrning,
riskbedömning, övervakning, operativ drift. I verksamhetsutövarnas ansvar ingår bland
annat att övervaka, rapportera, utreda och åtgärda säkerhetsbrister i verksamheten.
Transportstyrelsen kontrollerar genom tillsynen att så sker.

76

Statens haverikommission, diarienummer J-67/12. Länk: http://www.havkom.se/utredningar?categoryId=204.
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Transportstyrelsen har riktat stor uppmärksamhet mot infrastrukturförvaltares hantering
av arbeten i spår som avser att öka kontrollen på anställda vid arbete i spår, t.ex.
uppföljning av anställdas behörighet och kompetens.
Transportstyrelsens slutsatser
Transportstyrelsens slutsats är att trots att antalet omkomna anställda ökat efter 2009, så
är säkerheten i järnvägssystemet hög. Risken för andra personkategorier, t.ex.
plankorsningstrafikanter, är högre. Det är angeläget att minska risken för alla som
omkommer i järnvägssystemet, vilket inkluderar risken för anställda. Transportstyrelsen
kommer att fortsätta följa upp att verksamhetsutövarna har kontroll över kompetens- och
behörigheter hos anställda och entreprenörer.
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Resultat av
säkerhetsrekommendationer och andra
säkerhetsaktiviteter

Tabell 7: Säkerhetsfokuserade aktiviteter som initierats av säkerhetsrekommendationer 2015.
Säkerhetsrekommendation
Rekommendation RJ 2015:02 R1
Ahus-Alstätter Eisenbahn AG
rekommenderas att följa upp och
säkerställa att allt underhåll som
utförs på fordon, som de är
underhållsansvarig enhet för, utförs i
enlighet med deras instruktioner,
samt att vid behov tydliggöra
särskilda risker som kan uppkomma
vid underhåll av fordonen eller deras
delsystem.

RJ 2014:05 R1
Vid arbeten i spårmiljö förekommer
det att entreprenören har bättre
kännedom om anläggningen än
beställaren. Det förekommer också
att underentreprenörer i flera led
används. Dessa faktorer kan
påverka hur lokal information
överförs och hur sådana åtgärder
dokumenteras, vilket i sin tur kan
leda till att personer med
säkerhetskritiska arbetsuppgifter
inte har tillräcklig lokalkännedom för
att kunna utföra arbetet på ett säkert
sätt. Transportstyrelsen
rekommenderas att verka för att
Trafikverket, exempelvis i samband
med revidering av regler om lokal
information eller på annat sätt, tar
hänsyn till dessa faktorer så att
regler och rutiner för överföring av
lokal information utarbetas som
säkerställer att personal med
säkerhetskritiska arbetsuppgifter har
lokalkännedom om den plats där
arbetet utförs.
RJ 2014:05 R2
Transportstyrelsen rekommenderas
att tillse att Trafikverket utreder
möjligheten att vid uppföljningar av
utförda arbeten även granska dels
utförandet av arbetsmoment som
kan påverka säkerheten, dels
efterlevnaden av gällande regler och
föreskrifter för arbete i spårmiljö.
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Aktivitet med anledning av
rekommendationen

Status för införandet

Transportstyrelsen har inte utfört
någon aktivitet.
Det är certifieringsorganet som utför
tillsyn av de organisationer som
organet certifierat. Transportstyrelsen
har inte certifierat det berörda
företaget.
Statens haverikommission har bifogat
utredningsrapporten i Europeiska
unionens järnvägsbyrås databas
ERADIS77. Europeiska unionens
järnvägsbyrå har bemyndigande att
påkalla berört certifieringsorgan om
brister inom verksamhet vid utpekad
certifierad enhet med ansvar för
underhåll av godsvagnar.
Transportstyrelsen följer Trafikverkets
förbättringsarbete som syftar till att
säkerställa att personal med
säkerhetskritiska arbetsuppgifter har
lokalkännedom om den plats där
arbetet utförs.

Pågående.

Trafikverket har meddelat
Transportstyrelsen att de utrett
möjligheten att stärka fokus på
trafiksäkerheten genom att införa
”Beställarens kontrollprogram”.
Transportstyrelsen har för avsikt att
följa upp Trafikverkets utredning
genom att utföra tillsyn på området.

Pågående.

European Railway Agency Database of Interoperability and Safety (https://eradis.era.europa.eu/default.aspx
20160617).
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Säkerhetsrekommendation
RJ 2014:05 R3
Transportstyrelsen rekommenderas
att avsätta mer resurser för sin
tillsynsverksamhet i syfte att
möjliggöra verifieringar i samband
med revisioner av
infrastrukturförvaltare och
järnvägsföretag.
RJ 2014:05 R5
Transportstyrelsen rekommenderas
att följa upp den revision som
genomfördes i ärende TSJ 20101860 och de åtgärder som
genomförts efter föreläggandet mot
Trafikverket för att säkerställa att
åtgärderna på ett tillfredsställande
sätt tagit om hand de brister som
redovisas i avsnitt 3, särskilt brist på
lokalkännedom, avsaknad av
dokumenterade riskbedömningar
samt arbete utan skydd eller med fel
skydd.

Dnr TSG 2016-2698

Aktivitet med anledning av
rekommendationen

Status för införandet

Transportstyrelsen har förstärkt
bemanningen på tillsynssidan.

Avslutat.

Transportstyrelsen följer arbetet hos
en expertgrupp, som tillsatts av GNS
järnväg (se nedan), och kommer,
beroende på vilket underlag som
presenteras, att bedöma och därefter
ta ställning till på vilket sätt tillsyn
(inkluderande verifieringar) behöver
genomföras för att följa upp att
vidtagna åtgärder får effekt inom
området.

Transportstyrelsen följer löpande
expertgruppens arbete.

Gruppen för nationell samverkan inom
trafiksäkerhetsområdet, GNS Järnväg,
är en grupp där utbyte av kunskap och
koordinering av verksamheter inom
trafiksäkerhetsområdet äger rum.
Gruppen består av representanter från
bland annat infrastrukturförvaltare,
järnvägsföretag,
järnvägsentreprenörer,
försäkringsbolag samt
Arbetsmiljöverket och
Transportstyrelsen.
GNS järnväg har tillsatt en fristående
expertgrupp med syfte att ta fram
konkreta åtgärder för att reducera
antalet oönskade händelser i samband
med arbeten i spårområden.
Transportstyrelsen gör bedömningen
att störst effekt på området erhålls i
det fall expertgruppen först tillåts ta
fram förslag på åtgärder som sedan
kan implementeras hos
verksamhetsutövarna.

RJ 2014:05 R6
Transportstyrelsen och
Arbetsmiljöverket rekommenderas
att utöka sin samverkan i syfte att
öka Arbetsmiljöverkets möjligheter
att genomföra tillsyn och
inspektioner av arbeten i spårmiljö.
RJ 2015:01 R1
Transportstyrelsen rekommenderas
att vidta åtgärder för att
infrastrukturförvaltare i sina
säkerhetsstyrningssystem har
bestämmelser, som säkerställer att
funktionsstörande åverkan på
signalteknisk materiel identifieras

Transportstyrelsen har informerat
Arbetsmiljöverket om att Trafikverket
erbjuder utbildningar i syfte att ge
kompetens och behörighet att vistas i
spårområde.

Avslutat.

Transportstyrelsen avser att följa upp
Trafikverkets översyn av dokumentet
”Kontrollbesiktning efter spårarbeten,
rapportmall". Därefter tar
Transportstyrelsen ställning till om
ytterligare åtgärder mot
infrastrukturförvaltare är aktuella.

Pågående
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Dnr TSG 2016-2698

Aktivitet med anledning av
rekommendationen

Säkerhetsrekommendation
och anmäls för åtgärd i samband
med återlämnande av spåret efter
spårarbeten.

RJ 2015:03 R1
Transportstyrelsen rekommenderas
att arbeta för att
infrastrukturförvaltare utvecklar ett
tydligare, mer konsekvent system
för besiktningar i samband med
arbeten som har betydelse för
trafiksäkerheten.
RJ 2015:03 R2
Transportstyrelsen rekommenderas
att genom sin tillsyn kontrollera att
infrastrukturförvaltaren, vid anlitande
av entreprenörer, förvissar sig om
att entreprenören har ett system för
kommunikation och säkrande av
informationsöverföring till, från och
mellan anlitade underentreprenörer.

Status för införandet

Av Haverikommissionens rapport
framgår under rubriken "Vidtagna
åtgärder" att Trafikverket planerar att
se över dokumentet
"Kontrollbesiktning efter spårarbeten,
rapportmall". Översynen var klar 30
november 2015.
Transportstyrelsen avser att följa upp
resultatet av Trafikverkets arbete med
att se över sitt befintliga system för
besiktningar. Därefter kommer
Transportstyrelsen att besluta om
vidare åtgärder mot
infrastrukturförvaltare.

Pågående

Transportstyrelsen avser att följa upp
Trafikverkets arbete med att förbättra
system för kommunikation och säkra
informationsöverföring till, från och
mellan anlitade underentreprenörer för
att därefter besluta om vidare åtgärder
mot Trafikverket eller andra
infrastrukturförvaltare.

Pågående

Tabell 8: Säkerhetshöjande aktiviteter som Transportstyrelsen och branschen vidtagit utöver Statens
haverikommissions rekommendationer.
Fokusområde

Beskrivning av trigger
(initieringsorsak)

Säkerhetsåtgärd som
introducerats

Riskhantering vid planerade
ändringar i verksamheten

Kommissionens förordning (EU) nr
402/2013 innehåller en del nya krav
jämfört med den ersatta
kommissionens förordning (EG) nr
352/2009

Hantering av inträffade
olyckor och tillbud

Vid tillsyner har det identifierats att
företag inte behandlar lämnade
förslag till åtgärder, följer upp att
dessa åtgärder blir vidtagna samt
följer upp effekterna av de vidtagna
åtgärderna

Villkor i Transportstyrelsens
beslut vid godkännande av
delsystem rullande materiel
(järnvägsfordon)

Villkor i beslut kan t.ex. vara att
fordonstypen inte kan framföras när
yttertemperaturen understiger ett
utpekat gradantal eller att
fordonstypen inte är fullt kompatibel
med infrastrukturen på vissa
banavsnitt etc.

Gruppen för nationell
samverkan (GNS) - järnväg
Gruppen leds av
Trafikverket.
Transportstyrelsen deltar

Expertgrupper 3 st. Dessa är
beslutade men ännu ej fullt ut
etablerade. Ska ha koppling till
målstyrningen.
•Plankorsningar och
personpåkörningar
•Kollisioner, påkörningar och
urspårningar
54

Plankorsningar
Prioritering av åtgärder på kort
sikt för plankorsningar
• Åtgärda oskyddade
plankorsningar som har närsikt
mindre än 5 sek
– Röj inom/utanför
spårområdet för att skapa
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Fokusområde

Beskrivning av trigger
(initieringsorsak)

Dnr TSG 2016-2698
Säkerhetsåtgärd som
introducerats

•Arbete i spår

närsikt.
– (Överväg
hastighetssänkning (sth) på
järnväg alternativt slopning
av plankorsning).
• Åtgärda siktbrister i
plankorsningar med kryssmärke
och stopplikt som har närsikt
mindre än 10 sek.
– Röj inom/utanför
spårområdet för att skapa
närsikt.
– (Överväg
hastighetssänkning (sth) på
järnväg alternativt slopning
av plankorsning).
• Ersätt E-signal på dubbelspår
med bommar, alternativt slopning
av plankorsning.
• Åtgärda plankorsningar med
särskilda risker där risken bedöms
vara hög.
• ALEX-piloter.
Prioritering av åtgärder på
meddellång sikt för
plankorsningar
Alternativa åtgärdsförslag med
ALEX-teknik: bantyp 1 - 3
• Åtgärda plankorsningar med
särskilda risker där risken bedöms
vara måttlig.
• Åtgärda oskyddade
plankorsningar som har närsikt 5 –
10 sek
• Ersätt ljus- och ljudanläggningar
med bommar vid sth över 80 km/h.
• Lägg till hinderdetektor i
helbomsanläggningar vid sth över
160 km/h.
• Ersätt E-signal på bilvägar med
bommar, eller slopa korsningen.
Prioritering av åtgärder på lång
sikt för plankorsningar
Åtgärder som ska göras på lång
sikt inom kommande planperiod:
bantyp 4 – 5
• Åtgärda oskyddade
plankorsningar som inte har
närsikt.
• Ersätt ljus- och ljudanläggningar
med bommar vid sth över 80 km/h.
• Sätta upp kryssmärken där det
saknas (åtgärd som alltid kan
göras under hela planperioden).
• Åtgärda Enkel ljussignal på
ägoväg.
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Fokusområde

Beskrivning av trigger
(initieringsorsak)

Dnr TSG 2016-2698
Säkerhetsåtgärd som
introducerats
Personpåkörningar
• Stängselprojekt
• Kamerapilot Lund-Malmö
• Anti-trespass grids
• Projekt Säkerhet på järnväg, klart
1 november
Kollisioner, påkörningar,
urspårningar
Se Mång-OSPA
Arbete i spår
Aktuella ärenden är:
• Arbete med styrning av
leverantörer för att åtgärda brister
vid tillämpning av A-skydd.
• Genomgång och arbete med de
mest frekventa brister som
identifierats vid
arbetsplatskontroller.
• Arbete pågår för att stärka upp
olycks- och avvikelsehanteringen.
• Gemensamma
arbetsplatskontroller.
• Förstärkt uppföljning och
verifiering av behörigheter och
hälsokrav.
• Stand down 2016

Forum för hantering av
gemensamma
trafiksäkerhetsrisker (FRI)
Forumet leds av Trafikverket

Att på ett effektivt sätt uppfylla
behovet av att (proaktivt) förebygga
och (reaktivt) hantera gemensamma
trafiksäkerhetsrisker

Pågående frågor
•Fordon som inte detekteras
av spårledning
•TTJ införandet
–Regelgruppen
–Felaktig ordergiving
–Samtalsuppföljning
•Genomförd med ca 500
avlyssnade säkerhetssamtal
–Mång-OSPA
–Ny metod för att förhindra
obehörigt spårbeträde
–Säkerhet vid aktiviteter i
spårområde

Nationella OSPA-gruppen
(består av representanter
från Trafikverket och
representanter från
järnvägsföretag som är
medlemmar i
Branschföreningen
tågoperatörerna, BTO) som
har fokus på obehöriga
stoppsignal passager

Under 2015 genomförde OSPAgruppen en riktad analys av
signalerna på listan över mångOSPA-signaler i syfte att hitta
åtgärder för att förebygga att
ytterligare OSPA A-händelser
inträffar. Åtgärderna riktas mot såväl
Trafikverket som järnvägsföretagen
Analysen omfattade mång-OSPAsignaler på hela Trafikverkets nät
och alla järnvägsföretag.
Sammanlagt 46 signaler
analyserades.
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Resultat:
• 9 signaler behöver åtgärdas av
Trafikverket
• 8 signaler kan kopplas till orsaker
relaterade till järnvägsföretagen
• för 3 signaler krävs åtgärder av
både Trafikverket och
järnvägsföretagen
• 6 signaler är redan åtgärdade
• för 13 av signalerna vidtas inga
åtgärder
• 3 signaler är kopplade till
problematik kring ”lodrätt” i huvud-
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Fokusområde

Beskrivning av trigger
(initieringsorsak)

Dnr TSG 2016-2698
Säkerhetsåtgärd som
introducerats
dvärgsignaler (Övergång från
tågfärd till växling)
• vid 4 av signalerna är orsaken
kort försignalavstånd kombinerat
med andra faktorer
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