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Onsdag 2 januari 2019 

Dödssiffran stiger efter den svåra tågolyckan på Stora 
Bältbron.
Under natten hittades ytterligare två dödsoffer inne i 
tågvraket.
– Det är fem kvinnor och tre män som har omkommit i 
olyckan, säger Arne Gram vid den danska polisen på en 
presskonferens under torsdagsmorgonen.
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Vad gjorde Transportstyrelsen?

Medieuppgifter 2 januari 2019:
• Kollision mellan persontåg och en olastad påhängsvagn (semitrailer) som 

troligen blåst av från en järnvägsvagn (pocketwaggon).

• En av de värre tågolyckorna i Europa på många år med 8 omkomna           
4 svårt skadade och 12 lindrigt skadade.

Vad kan/bör Transportstyrelsen göra? Kan detta hända här?
Proaktivt handlande!
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Vad gjorde Transportstyrelsen?
• Måndag 7 januari - kontakt med danska säkerhetsmyndigheten.
• Tisdag 8 januari - intern samling med experter från tillsyn, teknik, 

kommunikation, ny kontakt med danska myndigheten som beslutat införa 
”förbud” för trafik med semitrailer lastade på järnvägsvagnar.

• Onsdag 9 januari – Kontakt med säkerhetsmyndigheter i NO och DE, brev 
till alla 24 järnvägsföretag som transporterar gods i Sverige samt 
information till terminaler som lastar järnvägsvagnar. 

• Transportstyrelsen beslutar att inte lägga förbud utan lyfter fram och 
betonar om järnvägsföretagens egna skyldighet att i sitt 
säkerhetsstyrningssystem ta om hand sina risker och ha rutiner vid 
lastning och kontroll före avfärd.



6



7

Vad gjorde Transportstyrelsen?
• 11 januari – möte med departement och regeringen om aktuella läget och 

vad Transportstyrelsen gjort och tänker göra och hur detta kan påverka 
svensk export/import industri. 

• Kontakt med direkt berörda järnvägsföretag som var Hector Rail AB, Green 
Cargo AB, TX-logistik AB, DB Cargo Scandinavia A/S och CargoNet AS.

• 15 januari – möte med Europeiska Unionens Järnvägsbyrå (ERA). 
• 20 januari – danska säkerhetsmyndigheten inkommer med önskemål att 

Transporstyrelsen ska utföra tillsyn på berörda svenska järnvägsföretag.
• 29 januari – utfärdat förbud i Danmark är hävt och trafiken rullar igen.

Under hela tiden massiv bevakning av press, radio och TV.
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JNS Urgent Procedur
• 15 februari 2019 skickar danska säkerhetsmyndigheten in begäran om att 

starta en JNS Urgent Procedur med anledning av den svåra olyckan.
• 28 februari 2019 beslutas att starta en JNS Urgent Procedur Task Force –

med syfte att ta fram kortsiktiga riskhanteringsåtgärder.

• 13 mars 2019 Kick off  ERA (ordf.), NSA DK, NSA DE, NSA NL,NSA SE och 
NIB DK, UIRR(kombitrafikföretag),UIP(privatvagnsföretag), ERFA (godstransportföretag),

CER(järnvägsföretag och infrastrukturförvaltare), EIM(infrastukturförvaltare), UIC(världsomspännande 

järnvägsorganisation), UNIFE(järnvägsindustri).

• 26 april 2019 Publiceras JNS Action Plan med kortsiktiga
riskhanteringsåtgärder riktad till järnvägsföretag, fordonsinnehavare, ECM 
och terminaler.
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Utdrag från JNS Action Plan/Handlingsplan
ECM;
- kontroll på underhållsintervall och funktion av kingpin-lådan. Märkning?
Terminal;
- kontroll av ankommande vagnar före innan lastning genomförs.
- extra personal på marken bredvid vagnen under lastning för att vägleda            
kranförare/truckförare under lastning.
- kontrollera korrekt lastning och låsning direkt efter att semitrailern är lastad. 
Järnvägsföretag;
- Kontroll före avfärd.  
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Lastförskjutning 
28 september 2019
Nässjö 

Semitrailer lastad med kingpin 
bakom lådan och ej i lådan, varvid 
vagnen har förskjutits bakåt, dock ej 
i sidled enligt uppgift.
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Vad gör Transportstyrelsen nu?
• Delgett alla berörda järnvägsföretag, bransch samt terminaler den  

handlingsplan som tagits fram av internationella expertgruppen.
• Poängterar att företagens egna säkerhetsstyrningssystem ska säkerställa 

hantering och lastning, kontroll före avfärd etc.
• Tillsyn av aktörer; järnvägsföretag och lastare med avseende på utbildning, 

lastinstruktioner, kontroll före avfärd, rutiner kopplade till SMS, etc.
• Vid årlig tillsyn av de ECM som Transportstyrelsen har utfärdat tillstånd till 

– kontroll hur man hanterar underhållsintervall, manualer till kingpinlådor 
och märkning av vagnar.

• Deltar i expertgrupp JNS Normal Procedur för långsiktiga 
riskhanteringsåtgärder för alla typer av kingpinlådor och lastning av trailers 
på järnvägsvagnar
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Vad har hänt?
Resultat från några genomförda tillsyner:
Sett goda exempel på företag som följer JNS handlingsplan, 
men även brister i: 
- utbildning av lastare, 
- lastinstruktion från järnvägsföretag till lastare.
- kontroll före avfärd.
- uppföljning och kontroll av anlitade aktörer.
Observation:
Indikation på att lastare/terminaler planerar att övergå till radiostyrda 
truckar/kranar istället för att vara 2 personer vid lastning.
Nästa steg:
Möten med branschen om lastsäkring och riskhantering, mer tillsyn



Tack för visat intresse

folke.bark@transportstyrelsen.se


