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Inlämnade uppgifter från
Organisationsnamn

Organisationsnummer

Adress

Postnummer

Postort

Företagets officiella webbsida (om sådan finns)

Ansvarig uppgiftslämnare
Namn på kontaktperson

Telefonnummer

E-postadress

Eventuella kommentarer t.ex. avvikande definitioner, kostnadsberäkningar, justeringar av föregående
års uppgifter
Typ av uppgift

Kommentar

Typ av uppgift

Kommentar

Tunnelbaneolyckor
Antal olyckor

År

TSJ7051, v05.00, 2022-01-26

De olyckor som ingår i siffran ovan ska:
• vara relaterade till spårfordon i rörelse
• vara oönskade eller ouppsåtliga, dvs. vandalism och sabotage exkluderas
Kommentar: självmord ska inkluderas i siffran ovan. Mer specifika uppgifter om varje olycka/
självmord lämnas på blankett ”Anmälan om olycka”
• inte ha skett i verkstäder, lager eller depåer (t.ex. vagnhallar).
och ha medfört en eller flera av följande konsekvenser:
• att minst en person avlidit inom 30 dagar
• att minst en person blivit så allvarligt skadad att det lett till sjukhusvård i mer än 24 timmar
• att spårfordon, spåranläggning, miljön eller egendom som inte transporteras med spårfordon
fått sådana skador att kostnaderna för dessa uppgått till minst 1,4 miljoner SEK (150 000
EURO)
• att tågtrafiken på den aktuella banan blev totalt avstängd i minst 6 timmar.
Ytterligare uppgifter om respektive olycka, inklusive antal avlidna och allvarligt skadade fylls i
på blankett ”Anmälan om olycka” (en blankett per olycka).
Transportstyrelsen
Väg och järnväg
Box 267
781 23 Borlänge
Besöksadress

Jussi Björlings väg 19, Borlänge

transportstyrelsen.se
jarnvag@transportstyrelsen.se

Telefon
Telefax

0771-503 503
0243-152 74
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Det är viktigt att uppge de egna faktiska ekonomiska konsekvenserna och antal
förseningsminuter som olycka lett till. Se blankett ”Anmälan om olycka”
Uppgift om arbetsbördan för årlig olycks- och säkerhetsrapportering
Ange hur lång tid det har tagit att förbereda och fylla i blanketten

Arbetad tid i timmar och minuter

Ange hur lång tid det har tagit att förbereda och fylla i blanketten ”Anmälan om olycka”

Arbetad tid i timmar och minuter

Skicka blanketten till
Ange diarienummer TSJ 2022-96 i ärendemeningen
Transportstyrelsen
Väg och järnväg
Box 267, 781 23 Borlänge
eller mejla till: jarnvag@transportstyrelsen.se

