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Statens Haverikommission 
Box 12538 
102 29 Stockholm 

Olycka vid växling, 
Hallsberg, 2006-09-26. 
Järnvägsstyrelsen har från Statens Haverikommission (SHK) mottagit rapport RJ 
2009:02, Olycka vid växling i Hallsberg, T län, den 26 september 2006. 

I nämnda rapport rekommenderas Transportstyrelsen att: 

• i samverkan med järn v ägs bran schen utvärdera om nuvarande system för 
järnvägsföretagens uppföljning av personal är ett effektivt instrument för 
att upptäcka brister (RJ 2009:02 Rl), 

• se över om det finns behov av att införa krav på att det i 
förarutbildningen ska ingå praktiska nödstoppsövningar 
(RJ 2009:02 R2), 

o seöver rutiner för larmning vid olyckor, hur checklistor är utformade och 
i vilken utsträckning det kan behövas anvisningar för den som larmar om 
olyckor. Rekommendationen innefattar också en översyn om larmning 
och åtgärder vid larm behöver övas.(RJ 2009:02 R3) 
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Transportstyrelsens åtgärder med anledning av Statens Haverikommissions 
rekommendationer i rapport RJ 2009:02 

Rekommendation 2009:02 R l 
Eftersom Transportstyrelsen är en tillsynsmyndighet, avser myndigheten inte att 
samverka med jämvägsbranschen för att utvärdera huruvida uppföljning av 
personal är ett effektivt instrument att hitta brister. Enligt 11 § 
Järnvägsstyrelsens föreskrifter om säkerhetsstyrningssystem m.m. för 
järnvägsföretag (JvSFS 2007:1) ska järnvägsföretaget själv regelbundet 
utvärdera sitt säkerhetsstyrningssystem, genom interna systemrevisioner. Det vill 
säga järnvägsföretagets egna säkerhetsstyrningssystem ska reglera 
järnvägsföretaget att själv utvärdera om uppföljning av personal har tilltänkt 
verkan enligt företagets planerade system. 

Transportstyrelsen bevakar att ovanstående rutiner följs, och har avsedd effekt, i 
den ordinarie tillsynsverksamheten samt i arbetet med verksamhetsplaneringen. 

Rekommendation 2009:02 R2 
Att personal i trafiksäkerhetstjänst har erforderliga kunskaper är helt avgörande 
för att uppnå en god trafiksäkerhet. För att säkerställa en hög kunskapsnivå hos 
personal i trafiksäkerhetstjänst ska, enligt Järnvägsinspektionens föreskrifter om 
utbildning (BV-FS 2000:3), alla grundutbildningar ha en utbildningsplan, som är 
godkänd av Transportstyrelsen. 
Vid godkännandet av utbildningsplaner fokuserar Transportstyrelsen på 
tillämpning och förståelse av trafiksäkerhetsinstruktioner, förebyggande av 
felhandlingar och övningar av onormala situationer. 
Verksamhetsutövama uppmanas genom Järnvägsstyrelsens handbok 2008 i 
kommentarerna till 4 § BV-FS 2000:3, att det är viktigt vid de periodiska 
repetitionsutbildningama, att belysa situationer som kan betraktas som 
onormala. 

Transportstyrelsen tar rekommendation 2009:02 R2 i beaktande vid nästa 
revidering av föreskrifter om utbildning. 

Rekommendation 2009:02 R3 
Enligt 7 § j och 7 § 1 andra stycket i Järnvägsstyrelsens föreskrifter om 
säkerhetsstyrningssystem m.m. för infrastrukturförvaltare (JvSFS 2007:2) ska 
infrastrukturförvaltaren inneha processer för larmning vid olycka och tillbud till 
olycka samt genomföra regelbundna övningar av dessa. 

Bilaga 6 avsnitt 2 i Järnvägsstyrelsens trafikföreskrifter (JvSFS 2008:7) 
bekantgör anvisningar för operativa larmrutiner vid olycka. Det åligger 
tågklareraren (tkl) att larma samhällets räddningstjänst efter mottaget larm. 
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Huruvida tkl ska säkerställa processen med hjälp av larmchecklista, överlåtes till 
infrastrukturförvaltaren att själv bestämma. Transportstyrelsen ser gärna att 
checklistor används i larmprocesser då de är ett bra hjälpmedel, men 
myndigheten har inte för avsikt att ta fram och tillföljd därav kravställa 
utformningen av checklista. Enligt 11 § Järnvägsstyrelsens föreskrifter om 
säkerhetsstyrningssystem m.m. för infrastrukturförvaltare (JvSFS 2007:2) ska 
infrastrukturförvaltaren själv regelbundet utvärdera sitt säkerhetsstyrnings
system, genom intema systemrevisioner. Säkerhetsstymingssystemet reglerar 
infrastrukturförvaltaren att själv utvärdera om checklistan har tilltänkt verkan 
enligt företagets planerade system. 

Transportstyrelsen bevakar att ovanstående rutiner följs, och har avsedd effekt, i 
den ordinarie tillsynsverksamheten samt i arbetet med verksamhetsplaneringen. 

För att ge medborgare, järnvägsföretag och infrastrukturförvaltare inom järnväg, 
trafikutövare och spårinnehavare inom tunnelbana och spårväg, andra 
myndigheter, möjlighet att lättare ta del av vad järnvägsavdelningen vid 
Transportstyrelsen svarar på riktade rekommendationer utifrån 
utredningsrapporter genomförda av Statens Haverikommission, publiceras 
brevsvaren numera på Transportstyrelsens externa webbsida. 

Med vänlig hälsning 

Rune Lindberg 
Järnvägsdirektör, Transportstyrelsen 
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