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Detta dokument ingår i ØSB:s styrsystem för säkerhet. 

Styrsystemet för säkerhet ges ut på danska och svenska.  

I händelse av att de två versionerna skiljer sig åt gäller den danska versionen.  
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1. Ändringslogg 

 

Rev. 
Från/till 

Beskrivning av ändring och orsak Sida / Avsnitt 

Rev 0 till 
Rev 1 

Redaktionella ändringar 

Orsaksanalyser och uppföljning infört 

Hela dokumentet 

Avsnitt 7.5 

 
 
2. Syfte  

 
Detta förfarande fastställer hur järnvägsverksamheten säkerställer  
 

1. Registrering av säkerhetsincidenter och driftsmässiga risker på grund av 
konstruktions- eller funktionsfel 

2. Uppföljning av alla säkerhetsincidenter genom att orsaksanalys och åtgärder 
vidtas. 
 

Dessutom föreskriver förfarandet involvering och rapportering av förhållanden, 
däribland: 

 
3. Fastställer behov och kriterier för inrapportering till myndigheter. 
4. Att material kommuniceras till intressenter och berörda parter. 
5. Att ØSB:s högsta ledning informeras. 

 
 
3. Giltighet 

 
Detta förfarande gäller för infrastruktur och förhållanden som omfattas av ØSB:s 
säkerhetsgodkännande och styrsystem för säkerhet 
 
 
4. Referenser 

 
Arbetet med detta förfarande skall utföras i enlighet med gällande lagstiftning och 
vägledning från relevanta myndigheter och berörda parter, särskilt följande källor: 
 

Danmark: 

Haverikommissionen Rapportering 

Haverikommissionen resultat från utredningar 

Trafikstyrelsens databas 

Förordning 707 om inrapportering gällande olyckor och potentiella olyckor till TS 

Vägledning till rapporteringsförordning nr 707 
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Anmälan om säkerhetsincidenter och störningar i drift 

Sverige: 

Statens haverikommission (SHK) 

Transportstyrelsens telefonberedskab för järnväg 

Transportstyrelsens säkerhetsrapportering 

Transportstyrelsens vägledning för olycks- och säkerhetsrapportering 

 
 
5. Definitioner 
 

SLS Styrsystemet för säkerhet i Öresundsbrokonsortiet 

CJ Chef Järnvägsdrift 

SL Säkerhetsansvarig 

Händelsedatabas Uppföljning av IT-lösningen som används på bred basis i ØSB. Databasen är 

uppdelad i 2 delar.  

Ett register över incidenter och ett register över korrigerande åtgärder.  

Dessutom är det kopplat till rapporter som gör det möjligt att följa upp 
statusen på registreringar.  

Systemet drivs via SharePoint enligt beskrivningen i dokument 01 01-00:s 
bilaga 

Olycka Som definierat i Förordning 707 inklusive:  

Kollision:  
Tåg mot annat järnvägsfordon 
Tåg mot föremål, kontaktledningssystem eller liknande.  
Samt: Urspårning, påkörning av person eller personskador, brand och 
explosioner, skador som uppstår av driftsström etc. 
 
(Självmord och självmordsförsök betraktas inte som olyckor) 

Nära tillbud Definieras i Förordning 707 som ”Potentiella olyckor”. Härmed förstås något 
som inträffat på järnvägsområdet utan att det har medfört en olycka, men 
som kunde ha påverkat järnvägssäkerheten 

Olämpligt uppförande / 
förhållande 

 

Används om förhållanden som inte i sig själva anses kunna orsaka en olycka 
eller nära tillbud – men där t.ex. beteende, förhållande eller liknande anses 
olämpliga i förhållande till ØSB:s säkerhetsarbete på kort och lång sikt, t.ex. 
felaktigt utförande av arbetsuppgifter eller bristande koordination av avtal 
mellan BDK och TRV. Används hos ØSB som indikator för säkerhet  

Säkerhetsincidenter Ett samlingsbegrepp för olyckor och nära tillbud  

Synergi Rapporteringssystem för incidenter som används av Trafikverket 

SafetyNet  Rapporteringssystem för incidenter som används av Banedanmark  
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6. Ansvar 

 
Processägaren för denna process är SL.  
 
CJ skall bli informerad om processens framsteg och kan välja att själv hantera processen 
i samband med t.ex. frånvaro eller andra omständigheter.  
 
 
7. Översikt över förfarandets delkomponenter 

 
Förfarandet är uppbyggt kring delprocesser som säkerställer: 

• Mottagning av information om säkerhetsincidenter. 

• Registrering. 

• Omedelbart avhjälpande. 

• Orsaksanalys och korrigerande åtgärder 

• Orientering / acceptans av intressenter. 

• Avskrivning av säkerhetsincident. 

• Löpande registrering och uppföljning i Händelsedatabas. 

 
Flödet kan ses i nedanstående figur: 
 

 

Följande beskriver varje steg mer detaljerat. 
 
7.1 Säkerhetsincidenter mottas 
Processen börjar vid mottagandet av en säkerhetsincident. Detta kan ske genom 
registrering / rapportering från: 
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• Banedanmark. 

• Trafikverket. 

• Personal / entreprenörer. 

• Andra källor. 
 
Banedanmark, Trafikverket och entreprenörer är enligt avtal skyldiga att inrapportera 
och utreda säkerhetsincidenter. Banedanmark använder systemet SafetyNet, 
Trafikverket använder systemet Synergi.  
SL skall säkerställa tillgången till rapportering från dessa system. Dessutom kan 
information om säkerhetsincidenter komma ØSB tillhanda på andra sätt, både i 
formaliserad och icke formaliserad grad. 
 
Gemensamt är att: 
 

• SL inhämtar nödvändig information och formaliserar begäran  

• SL har en skyldighet att notera information som inhämtats via t.ex. telefon eller 
annan form.  

 
Särskilt gäller vid olyckor: 
 

• Att omedelbart vidta åtgärder för att förhindra eskalering / upprepning av 
olyckan. 

• SL skall säkerställa och stödja haverikommissionens arbete. 

• SL eller CJ skall löpande kontakta bolagets högsta ledning och hålla den 
informerat. 
 

7.2 Registrering 
ØSB använder Sharepoint för uppföljning. Här har 2 register upprättats Händelsedatabas 
samt Korrigerande Åtgärder för registrering av säkerhetsincidenter respektive 
handlingar i relation till hanteringen av dem. Här registreras också Olämpligt 
beteende/förhållande. 
SL ansvarar för datainmatning inklusive inhämtning av kompletterande information.  

Registret har en rad fält där de viktigaste nämns här: 

HändelseID – är ett unikt nummer som säkerställer entydighet (och ur databasens 
aspekt utgör en unik nyckel). 

Fält: Registrerande, Rubrik (överskrift) Beskrivning, Ansvarig skall alltid fyllas i 
tillsammans med deadline. Om möjligt bifogas dokumentation. 
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För alla händelser används följande data här: 
 

  Lokalitet Område Kategori Ansvarig 
enhet 

Ansvarig 
avdelning 

Säkerhetsincidenter  Uppkommen skada 

Järnväg 
Järnvägssäker
het 

Olycka 

Anläggning Järnvägsdrift 

Skador har ej 
uppkommit men 
kunde ha inträffat 

Nära tillbud 

Olämpligt beteende Skada osannolik 
men beteende och 
förhållande är 
olämpligt 

Olämplig 
beteende / 
förhållande 

 
Om en registrering täcker samma säkerhetsincident (dubbel registrering) skall dessa 
samlas av SL. En registrering kan således avskrivas  med hänvisning till dubbletten som 
tar över. Ett krav är att det är samma säkerhetsincident, bland annat i tid och rum.  
Systemet möjliggör utvinning av statistik och rapportering till bland annat den översta 
ledningen. CJ ansvarar för att det månadsvis rapporteras till översta ledningen om 
säkerhetsincidenter. Där granskas som minimum information från Händelsedatabas och 
Korrigerande Åtgärder.  

Dessutom granskas statistik och trender som en del av ledningens övervakning. Här 
hänvisas till förfarandet med bilaga: 

02 01-00 Ledarskap och förpliktelser 

02 01-00B Mall, Input till ledningens utvärdering 

 
7.3 Bedömning av inrapporteringsbehov / krav och inrapportering 
SL ansvarar för att ØSB rapporterar säkerhetsincidenter i enlighet med lagstadgade och 
avtalsenliga skyldigheterna. Inrapportering skall göras till berörda myndigheter inklusive 
(men ej begränsat till): 
 

• Haverikommissionen. 

• Statens haverikommission 

• Transportstyrelsen. 

• Trafikstyrelsen. 

• Sikkerhedsstyrelsen. 

• Elsäkkerhetsverket. 
 

Här hänvisas till Förordning 707 och övriga krav som ställs på ØSB, bland annat som en 
förutsättning för säkerhetsgodkännande i Danmark och Sverige. 
Företag som har varit inblandade i incidenter kontaktas och hålls informerade. 

ØSB kan (för ett väldefinierat område) delegera uppgiften att inrapportera och hantera 
förhållanden på ØSB:s infrastruktur. 

Det är avtalat att Banedanmark respektive Trafikverket skall anmäla alla 
säkerhetsincidenter till korrekta myndigheter i enlighet med de berörda myndigheternas 
riktlinjer.   
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ØSB skall vid dessa tillfällen vara informerat och övervaka dessa uppgifter. Uppgiften 
skall vara definierad i ett skriftligt avtal. 

Uppgifterna skall, oavsett om ØSB eller andra utför dem, utföras i enlighet med 
Trafikstyrelsens och Transportstyrelsens anvisningar. I synnerhet skall följande fakta 
rapporteras omedelbart: 

• Total eller partiell kollaps av broar, fördämningar, perronger och andra 
strukturer förbundna till spår. 

• Säkerhetsmässiga fel i trafikledning, tågstyrning och signalsystem. 

• Olyckor. 

I tveksamma fall skall ØSB alltid underrätta / söka råd från Trafikstyrelsen / 
Transportstyrelsen. 

Dessutom ansvarar Banedanmark och Trafikverket för att de i sina uppgifter för ØSB 
följer gällande riktlinjer för att underrätta haverikommissionerna (DK och SE). 

SL har i samtliga fall ansvaret för att händelsen registreras hos ØSB. 

Detta görs i översikterna: 

• Inrapportering från Banedanmark till haverikommissionen.   

• Händelsedatabas. 
 

7.4 Omedelbart avhjälpande 
SL skall i sitt arbete överväga om det är nödvändigt med omedelbara åtgärder i syfte att 
minska upprepningen av liknande säkerhetsincidenter.  

Exempel kan vara: 

• Driftsvillkor, trafikledning, underhåll. 

• Personalförändringar. 

• Andra tillfälliga hinder. 

• Utbildning och instruktion. 

Det omedelbara avhjälpandet registreras i Händelsedatabasen.  
 
7.5 Orsaksanalys och korrigerande åtgärder 
Det åligger SL att orsaksanalys och korrigeringsåtgärder vidtas för säkerhetsincidenter. 
Uppgiften att göra detta kan delegeras helt eller delvis av SL.  
 
7.5.1 Delegerad orsaksanalys och åtgärder 
Det har bland avtalats att: 
 

• Banedanmark respektive Trafikverket kan utföra orsaksanalyser.  
Dessa aktörer är behöriga och har kompetens och expertis ifråga om 
orsaksanalyser, inklusive att deras eget godkända styrsystem för säkerhet erkänt 
deras metoder för orsaksanalyser.  

• På samma sätt kan myndigheter och haverikommissioner ha uppdraget att 
genomföra orsaksanalyser.  
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Orsaksanalysen och åtgärderna arkiveras alltid i Händelsedatabasen. När det gäller 
känslig information, t.ex. i händelse av olyckor eller ett serviceärenden ges en 
hänvisning/sammanfattning till var handlingarna kan hittas. 
 
7.5.2 Vid olycka 
Vid olyckor kan orsaksanalysen och åtgärderna övertas av den undersökande 
myndigheten i enlighet med 7.5.1. 

Om ØSB själv står för undersökningen görs följande:  

Här används en analys av typ Människa-Teknologi-Organisation (MTO-analys).  

Denna består av: 

Kartläggning av händelseförloppet 

• Varje enskild händelse beskrivs utifrån exakt tidpunkt 

Orsaksanalys som beskriver avvikelserna 

• Görs med utgångspunkt från frågeställningen om det som beskrivs i 
händelseförloppet – ”varför denna åtgärd?” eller ”finns det en 
riktlinje eller instruktion för detta?” 

Faktorer som kan ha bidragit till de olika delhändelserna 

• (situationsfaktorer): Kan olyckliga omständigheter beskrivas som 
förklarar detta 

Analys av hinder och konsekvensanalys. 

• Här identifieras latenta systemfel och genomförs en analys av 
hinder. Analysen av hinder undersöker om det förekom hinder 
(tekniska eller administrativa åtgärder) och varför de brast. 
Dessutom lyfts frågan med personalen huruvida ett hinder skulle 
kunna utformas för att stoppa utvecklingen av avvikande händelser.  
 

7.5.3 Alla övriga säkerhetsincidenter 
Vid alla övriga säkerhetsincidenter utförs en orsaksanalys med handlingsplan så som 
beskrivet i förfarandet: 
 

03 07-30 Avvikelser m.m. från styrsystemet för säkerhet 

03 07-30A Mall orsaksanalyser och handlingsplan 

 
SL  involverar i sitt arbete de intressenter som krävs, inklusive CJ, i utredningen.  
 
För den goda ordningens skull skall här nämnas att återstoden av detta förfarande skall 
följas, oavsett tillvägagångssättet i övriga förfaranden. 
 
7.6 Orientering och acceptans av intressenter 
Med hänsyn till säkerhetsincidentens omfattning och allvarlighetsgrad genomförs en 
orientering respektive  godkännande av intressenter.  
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Myndigheternas anvisningar för detta skall alltid följas. 
 
Relevanta intressenter i ØSB:s organisation involveras. SL beslutar tillsammans med CJ 
vilken form involveringen skall ta. 
 

Slutligen bedöms i samarbete med CJ och den högsta ledningen huruvida ØSB skall 
kommunicera öppet och konstruktivt om förhållandet till alla relevanta parter, inklusive 
allmänheten och i synnerhet aktörer utanför ØSB:s organisation som kan dra nytta av 
den förvärvade kunskapen. 
 

7.7 Avskrivning av en säkerhetsincident och registrering 
I Korrigerande Åtgärder och innan säkerhetsincidenten kan avskrivas värderar SL eller CJ, 
med beaktande av säkerhetsincidentens omfattning och svårighetsgrad, följande 
punkter: 

 Om händelsen har rapporterats adekvat och korrekt, registrerats, undersökts 
och analyserats för att fastställa dess orsaker 

 Om förhållandet har rapporterats till nationella organ där så är lämpligt. 

 Om det har värderats ifall händelsen och erfarenheterna från den ger anledning 
till uppdatering och tillägg, se riskhantering.  

 Om adekvata mått vidtagits för personalen efter olyckor och tillbud, inklusive 
deras återgång till uppgifter osv. 

 Om SLS behöver ändras inklusive om kompetenskrav, förfaranden eller något 
annat behöver ändras 

 Om man kan dra lärdom av incidenten, inklusive att man strävar efter ständiga 
förbättringar  

 Huruvida incidenten ger upphov till frågor som rör ØSB:s företagskultur, 
kommunikation etc.  

 Om förhållandena i ØSB:s säkerhetspolicy och dokument gällande 
säkerhetskulturen bör omvärderas  

 
Förändringarna och implementeringen hanteras bland annat genom förfaranden: 
 

02 01-00 Ledarskap och förpliktelser  

02-02-00 Riskhantering och grundval  

03 07-50 Dokumentberedning och hantering 

 
Riskhantering och grundval ingår då det anses att kunskapen om en säkerhetsincident 
kan vara input till en ändring i ØSB:s riskprofil. 
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7.8 Händelsedatabas uppdaterat 
När behandlingen av säkerhetsincidenten har slutförts och accepterats av SL eller CJ görs 
följande registreringar: 
 

 Typ Statusen ställs till avskriven när: 

Händelsedatabas Olycka När relevanta myndigheter anser att 
ärendet är avslutat, t.ex. genom 
haverirapport. 

Nära tillbud / Olämpligt 
beteende/förhållande 

När CJ/SL anser att nödvändiga 
åtgärder har implementerats 

Åtgärdslistan Alla Aktiviteter som härletts från 
säkerhetsincidenten 

 
 
8. Utvärdering 

 
Effekten av korrigerande åtgärder skall värderas när det handlar om 
säkerhetsincidenter.  
 
Utvärderingen skall följa förfarandet som anges i: 
 

03 07-30 Avvikelser m.m. från styrsystemet för säkerhet 

03 07-30A Mall orsaksanalyser och handlingsplan 
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9. Dokumentationskrav 

 
Dokumentation för aktuell process skall dokumenteras på följande sätt: 
 

Ämne Vad som registreras Var det registreras 

Säkerhetsincidenter Registrerande, rubrik, beskrivning, 
ansvarig deadline etc. 

Händelsedatabas 

Orsaksanalys Bedömning av liknande förhållanden, 
Metodval för orsaksanalys, själva 
analysen, förslag på lösningar, effekt 
av korrigerande åtgärder 

Händelsedatabas 

Olämpligt beteende / 
förhållande 

Registrerande, rubrik, beskrivning, 
ansvarig etc. 

Händelsedatabas 

Korrigerande åtgärd Handlingsplan Händelsedatabas 

Status på implementeringen Åtgärder Åtgärdslistan 

 Status på hantering av 
säkerhetsincident 

Händelsedatabas 

Korrespondens med 
myndigheter och 
intressenter 

Korrespondens etc.  Journalförs 

Utvärdering av effekterna av 
korrigerande åtgärder 

Hur – när Händelsedatabas 

/ Åtgärdslista (när vem) 

 Själva utvärderingen Separat dokument, eventuellt som 
en notering direkt i 
handlingsplanen  

 


