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För 30 år sedan…

 Det gamla SJ hade 1988 delats upp i ett 
affärsverk (tågtrafik och trafikledning) och ett 
banverk (infrastruktur)
 En tillsynsmyndighet skapades
 Det fanns ingen mer omfattande ansvars-

lagstiftning (bara delvis, för enskilda jvg)

Viktiga principer
 verksamhetsutövarens ansvar och organisation
 krav på teknikens beskaffenhet 
 förebygga skador till följd av verksamheten
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Järnvägssäkerhetslagen (1990:1157)
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Grundläggande bestämmelser

10 § Spåranläggningar, spårtrafik och särskild trafikledningsverksamhet skall med hänsyn till 
verksamhetens art och övriga förhållanden drivas så att skador till följd av verksamheten 
förebyggs. Därvid skall de åtgärder och försiktighetsmått vidtas som behövs för att 
upprätthålla en betryggande säkerhet.

11 § För verksamheten skall den organisation finnas som krävs för att verksamheten skall 
kunna bedrivas på ett säkert sätt.

12 § Den som är sysselsatt i verksamheten skall ha god kännedom om de förhållanden, 
föreskrifter och villkor som gäller för verksamheten och som berör hans arbetsuppgifter.

Arbetsuppgifter av betydelse för säkerheten får utföras endast av den som med hänsyn till 
yrkeskunnande, hälsotillstånd och personliga förhållanden i övrigt anses lämplig.

13 § Spåranläggningar, fordon och annan materiel som används i verksamheten skall vara av 
sådan beskaffenhet att skador till följd av verksamheten förebyggs.



Vad har förändrats eller vad har vi lärt oss på dessa 30 år?

 Efterarbetet från Lerumolyckan: Framåtriktad kraftsamling
 Lagstiftning, tillsyn, resurser hos Banverket, utredningar

 Vikten av att strukturerat samla data för att förstå
 Vikten av att paketera och öppet tala om problem
 Andra tankesätt – inte bara titta bakåt utan se framåt
 Inte enbart individens fel, ett ’regelbrott’ är inte svaret

 Säkerhetskulturens betydelse, inklusive riskhantering
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Förebyggande åtgärder – eller hoppas att det går väl?

 Tänk
 Tänk, efter
 Tänk efter, före

 Nu har vi haft 17 likadana händelser… trend?
 Undrar hur många händelser som har samma orsak?

 Vad tar vi med av detta till årets fortbildning?
 Vi planerar på ett annat sätt, så vi slipper situationen
 Eller ska vi förlita oss på ”högre” makter? 
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Några ’tidiga’ exempel på förebyggande info och samlade analyser
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 1950-talets ”Meddelande från överinspektören för säkerhetstjänsten”

 Järnvägsinspektionen informerar 

 Järnvägsinspektionens temarevisionsrapporter 

 Anders Gerdins sammanställning av 20 OSPA-fall (1990-tal)
- Samlat beskriva flertalet händelser, dess hantering och behovet av förbättringar
- Uppmärksammade flertalet problem och en dålig kultur, t.ex. vid hantering av händelser
- Sådde ett frö. Tillsammans med exempel från Storbritannien till dagens OSPA-hantering

 Fordonstekniska undersökningar, t.ex. lagerhaverier (också 1990-tal)
- Behov av att samla analysdata, använda fordonsdatasystemen
- Följa utvecklingen över tid
- Underlag till fortbildningen t.ex. om materialskador pga hjulplattor



Risker i järnvägssystemet –
topphändelser och orsaker

 Mänskliga orsaker
 Tekniska orsaker
 Organisatoriska orsaker
 Yttre omständigheter

 Kollision
 Påkörning
 Urspårning
 Brand
 Elektrisk chock
 Personolycka ombord
 Personolycka på/avstigning
 Personolycka i/vid spår
 …

 Regelbunden statistik  ► tertialvisa säkerhetsmöten ► årlig säk.rapport
 Särskilda analysområden ► analysrapport ► åtgärdsprogram ► följ upp 

Omfattande engångsrapport

Återkommande analys

8



9



Allvarliga olyckor

Övriga olyckor + tillbud +
underhållsavvikelser klass 1

Trafiksäkerhetsavvikelser + 
underhållsavvikelser

År 2018                                                     5‐årigt genomsnitt 2014‐2018

Allvarliga olyckor

Övriga olyckor + tillbud +
underhållsavvikelser klass 1

Trafiksäkerhetsavvikelser + 
underhållsavvikelser

År 2018  5‐årigt genomsnitt 2014‐2018

Fördelning av SJ‐vållade händelser. 

Fördelning av totala antalet händelser (oavsett vållande), antalet enskilda rapporter är fler
+20% år 2014-2018
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Några av våra viktigaste riskhanteringsåtgärder

TILLSYN, STYRNING OCH LEDNING
 Tillstånd och godkännanden
 Tillsyn och opartisk olycksutredning

 Säkerhetsstyrningssystem och operativa regler
 Ansvarsorganisation med delegeringar
 Avtal med leverantörer
 Underhållsplaner och underhållsinstruktioner
 Kompetenskrav och utbildningsplaner
 Revisioner och övervakningssystem

 Riskhantering av ändringar
 Riskstyrningssystem för stora projekt (t.ex. X2 upgrade)

 Analys av trender och effekt av åtgärder
 Forum för att hantera gemensamma risker, analysgrupper
 Branschsamverkan och informationsutbyte

OPERATIVT inkl. underhåll
 Personalens kompetens, förmåga och agerande
 Nationella trafikregler med lokala instruktioner
 Hälsotillstånd och drog/alkoholtester

 Underhåll av fordon, besiktning och klargöring, OFP
 Felrapportering och operativa beslut om körbarhet

 Tågtrafikledningen, körplaner, säkerhetsorder
 Tågklarerarens operativa medgivanden (stoppassage…)
 Samtalsdisciplin, kommunikationssystem, nödsamtal

TEKNISKT
 Broms, tågskyddssystem (ATC, ETCS). 
 Detektorer 
 Registreringssystem, underhållsdatabaser
 Omfattande teknisk normering via standarder 
 ….

2019-10-16
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… och vips så var allt förebyggt och klart. Eller?

 Verksamheter och omvärld förändras ständigt
 En allt snabbare teknikutveckling
 Det som var accepterat igår är det inte imorgon
 Attityder och prioriteringar
 Arbetssätt och krav

 Dvs säkerhetsarbetet måste ständigt utvecklas och 
förändras för att förebygga (!) att vi inte hänger med…
 Det kan vi bara göra tillsammans i branschen och då 

räknar jag in även reglerings- och tillsynsorgan
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TACK!
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