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1. Undersøkelse av jernbaneulykker 
I St.meld. nr. 46 (1999-2000) Nasjonal transportplan 2002-2011, pkt. 4.3.4 
Ulykkesundersøkelser, foreslår regjeringen bl.a. å omdanne Havarikommisjonen for sivil 
luftfart til en havarikommisjon for luftfart og jernbane 
 
Dette er senere fulgt opp ved fremming av nødvendige lovhjemler i jernbaneloven, jf. Ot.prp. 
nr. 73 (2000-2001). 
 
Bestemmelsene for undersøkelse av jernbaneulykker og hendelser i jernbaneloven er i 
hovedsak utformet likt de tilsvarende bestemmelsene i luftfartsloven som går på undersøkelse 
av luftfartsulykker m.m., med unntak av der det er realitetsforskjeller p.g.a. at bl.a. 
undersøkelsesobjektene er forskjellige. 
 
Bakgrunnen for at jernbanelovens bestemmelser om undersøkelse bygger på luftfartslovens 
bestemmelser er at den etablerte ordningen for undersøkelse av luftfartsulykker m.m. 
fungerer godt, samtidig som det er viktig at kommisjonen har mest mulig like regler å 
forholde seg til når den skal undersøke ulykker, uavhengig av objektet som skal undersøkes, 
jf nærmere redegjørelse i Ot.prp. nr. 73. I forbindelse med utarbeidelse av forskrifter for 
undersøkelse av jernbaneulykker og hendelser er tilsvarende forskrifter på luftfartsområdet 
lagt til grunn. Kommisjonen og de som skal rapportere ulykker og hendelser har derfor stort 
sett samme prosessregler å forholde seg til uavhengig av om transportmidlet er fly eller tog. 
Fra 1. juli 2000 ble Havarikommisjonen for sivil luftfarts mandat utvidet til å undersøke 
jernbaneulykker og alvorlige jernbanehendelser. 
 
I forbindelse med at bl.a. et nytt direktiv om rapportering skal implementeres i luftfartsloven, 
er det hensiktsmessig å gjennomgå de eksisterende lovhjemlene som gjelder 
undersøkelsesmyndighetens i luftfartsloven kap. XII. Dette innebærer at det må vurderes å 
foreta tilsvarende endringer på jernbaneområdet, både av hensyn til 
undersøkelsesmyndigheten og av hensyn til likebehandling av de som skal rapportere ulykker 
og hendelser. 
 
Luftfarten har tradisjonelt sett vært mer detaljregulert enn jernbanen p.g.a. luftfartens 
internasjonale karakter som nødvendiggjør et særlig behov for samordning. Jernbanen har 
tradisjonelt vært monopolvirksomhet og stort sett statseid, slik at styringen har skjedd 
gjennom at den har vært en del av statsforvaltningen. Det har videre vært liten internasjonal 
aktivitet på jernbaneområdet bl.a. p.g.a. at jernbanesystemene ikke har vært kompatible. I 
løpet av de siste 10 årene har det imidlertid skjedd en vesentlig utvikling på jernbaneområdet 
både i Norge og i Europa for øvrig. I Norge har NSBs trafikkdel som tidligere var en 
forvaltningsbedrift, blitt omdannet til særlovselskap og deretter til aksjeselskap, samtidig har 
jernbanenettet blitt videreført i forvaltningsetaten Jernbaneverket. Gjennom EØS-avtalen er 
det blitt åpnet for at flere jernbaneforetak kan få trafikkere det nasjonale jernbanenettet for så 
vidt gjelder visse internasjonale transporter. I Norge har vi gått et skritt lenger ved at det er 
åpnet fullt ut for konkurranse når det gjelder godstrafikk. Denne utviklingen har medført 
behov for ytterligere regulering av jernbanevirksomheten. Det kreves nå at alle nasjonale 
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selskaper som skal trafikkere det nasjonale jernbanenettet har tillatelse fra Statens 
jernbanetilsyn, mens utenlandske EU-foretak må ha sikkerhetssertifikat fra tilsynet og lisens 
fra hjemlandet. 
 
Liberaliseringen på jernbaneområdet har bl.a. sin bakgrunn i EUs ønske om å øke jernbanens 
konkurranseevne. Dette har medført at en rekke direktiver har blitt vedtatt i EU og som Norge 
som EØS-medlem har implementert i norsk regelverk. Bl.a. har EUs ”Jernbanepakke 1” som 
består bl.a. av et lisensieringsdirektiv og et direktiv om fordeling av 
jernbaneinfrastrukturkapasitet m.v. blitt implementert i norsk rett gjennom forskrifter til 
jernbaneloven våren 2003. EU-kommisjonen har også utarbeidet en ”Jernbanepakke-2” som 
etter 2. gangs behandling i Europaparlamentet 23. oktober 2003, vil bli underlagt 
forliksprosedyre fordi det ikke er enighet mellom rådet og parlamentet om bl.a. videre 
liberalisering. Det antas at ”pakken” derfor vil blir vedtatt i april/mai 2004. I pakke 2 ligger 
det krav til at medlemsstatene skal opprette en egen uavhengig tilsynsmyndighet og en egen 
uavhengig undersøkelsesmyndighet på jernbaneområdet. I Norge har vi allerede etablert slike 
ordninger gjennom opprettelsen av Statens jernbanetilsyn og Havarikommisjonen for sivil 
luftfart og jernbane. 
 
I ”jernbanepakke 2” inngår et utkast til jernbanesikkerhetsdirektiv (Revidert utkast publisert i 
”Official Journal of the European Union” 11.11.2003 COMMON POSITION (EC) No 
55/2003 adopted by the Council on 26 June 2003 with a view to the adoption of a Directive 
2003/…/EC of the European Parliament and of the Council of … on safety on the 
Community’s railways …). Kapitel V i utkast til sikkerhetsdirektiv omhandler undersøkelser 
av jernbaneulykker og hendelser. Bestemmelsene bygger på tilsvarende direktiv på 
luftfartsområdet, slik at det legges opp til at formålet med undersøkelsene og 
prosedyrereglene stort sett blir like på de to områdene. 
 
Som det fremgår ovenfor bygger utkast til sikkerhetsdirektiv for så vidt gjelder undersøkelser 
av jernbaneulykker og hendelser på tilsvarende regulering på luftfartsområdet. Hvorvidt EU 
på et senere tidspunkt også vil regulere rapportering av ulykker og hendelser på 
jernbaneområdet, vet man foreløpig ikke. Imidlertid er det grunn til å anta at dersom EU 
finner grunn til å regulere rapporteringen av ulykker og hendelser innen jernbane på et senere 
tidspunkt, vil sannsynligvis rapporteringsdirektivet på luftfart danne mal for arbeidet. Det er 
uansett i dag ikke noe til hinder for at Norge innfører det samme rapporteringsregime på 
jernbaneområdet som for luftfart. 
 
Det er etter departementets syn viktig at det i forbindelse med at rapporteringsdirektivet på 
luftfart skal implementeres i norsk rett, å se på mulighetene for å få mest mulig like 
rapporteringsbestemmelser på jernbaneområdet, slik at det ikke oppstår ubegrunnet 
forskjellsbehandling ut fra hvilken ulykke eller hendelse som rapporteres. Bestemmelser som 
kan øke forklarings- og rapporteringsviljen og derigjennom bidra til sikkerhetsmessige 
forbedringer er viktig uavhengig av transportmiddel. Det bør derfor sikres at også de som 
rapporterer jernbaneulykker og hendelser får de samme rammebetingelser som de som 
rapporterer på luftfartsområdet. Av den grunn legger departementet opp til tilsvarende 
regulering som på luftfartsområdet når det gjelder varslings- og rapporteringsplikt på 
jernbaneområde, bestemmelser om lagring og bruk av opplysningene, forbud mot sanksjoner 
fra arbeidsgiver overfor den som rapporterer, særskilte taushetspliktbestemmelser m.v. Dette 
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vil medføre at de prosessulle reglene for havarikommisjonen og tilsynene blir stort sett like. 
Videre vil det sikre at de som rapporterer får det samme vern når det gjelder opplysningene 
de gir. Det vises i den sammenheng til kapittel 1, jf. kapittel 7.3.1 under endring i 
luftfartsloven foran. 
 

2.  Nærmere om innholdet i utkast til EU-sikkerhetsdirektiv 
for så vidt gjelder undersøkelser av ulykker og hendelser 

Nedenfor gjennomgås hovedpunktene i kapittel V i utkast til EUs jernbanesikkerhetsdirektiv, 
slik det foreligger etter at rådet har avgitt felles innstilling til utkastet 26. juni 2003 (jf. 
kunngjøring i Official Journal 11.november 2003).   
Av utkastet fremgår det at medlemsstatene skal opprette en undersøkelsesmyndighet som skal 
foreta undersøkelse etter alvorlige ulykker. Undersøkelsesmyndigheten kan også få til 
oppgave å undersøke ulykker og hendelser som under litt andre omstendigheter kunne ha ført 
til alvorlige ulykker. Undersøkelsesmyndigheten avgjør selv om det skal gjennomføres en 
undersøkelse av en slik ulykke eller hendelse, under hensyntaken til ulykkens eller 
hendelsens alvor, hvorvidt den er et ledd i en rekke ulykker eller hendelser av relevans for 
jernbanesystemet som helhet, hendelsens innvirkning på jernbanesikkerheten i EU-
sammenheng, og henvendelser fra infrastrukturforvaltere, jernbanevirksomheter, 
sikkerhetsmyndigheter eller medlemsstatene. 
 
Formålet med undersøkelsen er å se på muligheten for å bedre jernbanesikkerheten og å 
forebygge ulykker. Det legges opp til at undersøkelsesmyndigheten skal være et permanent 
organ som skal være uavhengig av bl.a. infrastrukturforvaltere og jernbanevirksomheter, 
teknisk kontrollorganer og fra andre parter som der det kan oppstå interessekonflikter. Videre 
skal den være uavhengig av sikkerhetsmyndigheten og fra alle organer som har ansvar for 
regulering av jernbaner. 
 
I utkastet er det gitt følgende definisjoner av jernbaneulykke, alvorlig jernbaneulykke og 
hendelse (fritt oversatt): 

Med ”ulykke” forstås en uønsket og utilsiktet plutselig hendelse eller en særskilt rekke av 
slike hendelser som har skadelige følger; ulykker er delt inn i følgende kategorier: 
kollisjoner, avsporinger, planovergangsulykker, personskader forårsaket av rullende materiell 
i bevegelse, brann o.a. 

Med ”alvorlig ulykke” forstås alle togkollisjoner eller avsporinger som resulterer i minst en 
drept eller alvorlige skader på fem eller flere personer eller omfattende skader på rullende 
materiell, infrastrukturen eller på miljøet, og alle andre lignende ulykker med en åpenbar 
effekt på jernbanereguleringen eller på sikkerhetsledelsen; med ”omfattende skade” forstås 
skade som undersøkelsesmyndigheten umiddelbart vurderer å koste minst 2 millioner EURO 
totalt. 

Med ”hendelse” forstås alle andre hendelser enn ulykker og alvorlige ulykker, som er 
forbundet med jernbanedriften og som berører sikkerheten ved driften. 
 
For øvrig inneholder utkast til sikkerhetsdirektivet detaljerte regler om 
undersøkelsesmyndighetens arbeid, om undersøkelsesprosedyrer, om utarbeidelse av 
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rapporter og mal for strukturen i rapportene. Det fremgår bl.a. at rapportene skal opplyse om 
formålet med undersøkelsen og inneholde, dersom det er formålstjenelig, 
sikkerhetstilrådinger.  Sikkerhetstilrådningene skal under ingen omstendigheter inneholde en 
formodning om skyld eller erstatningsansvar for en ulykke. 
 
Det er også foreslått prosedyreregler som gjelder samarbeid mellom 
undersøkelsesmyndigheter i medlemslandene samt om at ERA (European Railway Agency, 
som foreslås opprettet i forbindelse med ”jernbanepakke 2”) skal ha de endelige rapportene 
samt en årlig rapport som redegjør for de undersøkelser som er foretatt i det foregående år. 
 
Det er lagt opp til at undersøkelsen skal foregå under størst mulig åpenhet, slik at alle parter 
får mulighet til å bli hørt og underrettet om resultatet. Samtidig er det forutsatt at rapportene 
utformes slik at omtale av vitneutsagn anonymiseres. I annex V til utkast til 
sikkerhetsdirektiv er det foreslått en mal for hvordan rapporter skal utformes og som så vidt 
mulig bør følges. Rapporter bør offentliggjøres så snart som mulig og normalt senest 12 
måneder etter datoen for hendelsen. 
 
3.  Forholdet mellom EUs utkast til sikkerhetsdirektiv og 

dagens ordning – behov for oppdatering av 
bestemmelsene 

Innholdet i utkast til sikkerhetsdirektiv kapittel V er stort sett i samsvar med den ordning som 
praktiseres i dag. Dette har sin bakgrunn i at utkastet bygger på tilsvarende direktiv på 
luftfartsområdet og som er brukt som mal for opprettelsen av havarikommisjon på jernbane i 
Norge. De nærmere reglene for undersøkelsesmyndighetens arbeid er nedfelt i forskrifter, 
som i innhold stort sett svarer til innholdet i sikkerhetsdirektivets kapittel V. Det er derfor i 
stor grad kun behov for en modernisering av ordlyden i jernbaneloven kapittel V som gjelder 
undersøkelse av jernbaneulykker m.v., slik at ordlyden blir i samsvar med den oppdatering 
som skjer på luftfartsområdet, herunder at det også tas høyde for tilsvarende 
rapporteringsbestemmelser m.v. som foreslås innført på luftfartsområdet. Det vises i den 
sammenheng til pkt 4. nedenfor der det foreslås en egen lov for undersøkelse av 
jernbaneulykker m.m. Når det gjelder innholdet i de enkelte bestemmelser som foreslås vises 
til nærmere omtale i merknader til den enkelte paragraf. For øvrig vises drøftelsene til 
endringer i luftfartsloven foran, (kapitlene 1 – 11), som i hovedsak også vil gjelde tilsvarende 
for undersøkelse og rapportering på jernbaneområdet. 

4.  Forslag til egen lov undersøkelse av jernbaneulykker 
m.m. 

Undersøkelse av jernbaneulykker er inntatt i jernbaneloven kapittel V, jf. Ot.prp. nr. 73 
(2000-2001). Som det fremgår her bygger bestemmelsene på tilsvarende bestemmelser på 
luftfartsområdet. Bestemmelsene består av 5 paragrafer. En utvidelse av bestemmelsene til å 
omfatte varsling og rapportering i tillegg til undersøkelse jernbaneulykker, i tråd med 
forslaget på luftfartsområdet, vil medføre at paragrafantallet i kapitlet eventuelt vil øke til 28. 
Jernbaneloven består av i alt 25 paragrafer. Det vil, dersom kapittel V i jernbaneloven skal 
utvides, medføre et vesentlig misforhold mellom de bestemmelser som generelt regulerer 
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anlegg og drift av jernbane, kontra de som foreslås for varsling, rapportering og undersøkelse 
av jernbaneulykker. 
 
Utkast til bestemmelser som omfatter varsling, rapportering og undersøkelse av jernbaner 
m.v. bryter således med jernbanelovens system, fordi de foreslåtte bestemmelser er mer 
detaljerte enn resten av loven som stort sett er en fullmaktslov. Det vil også være uheldig at 
lovens hovedtyngde blir liggende på havaribestemmelser, og ikke på det som er det primære 
formål med loven, nemlig regulering av anlegg og drift av jernbane, herunder sporvei, 
tunnelbane og forstadsbane. Det vil derfor være mest hensiktsmessig å lage en egen lov om 
undersøkelse av jernbaneulykker m.m. Det finnes i dag egne lover om jernbaneansvar og om 
internasjonal jernbanetrafikk (COTIF), slik at det ikke vil bryte med den øvrige regulering av 
jernbanevirksomheten å lage en egen lov om undersøkelse av jernbaneulykker m.m. 
 
Luftfartsloven er i motsetning til jernbaneloven en lov som regulerer de fleste sidene av 
luftfarten. Det vil derfor ikke bryte med luftfartslovens struktur å ta inn de foreslåtte 
endringene i luftfartsloven kapittel XII. 
 
På denne bakgrunn, og etter samråd med Justisdepartementet, foreslår departementet at det 
utarbeides en egen lov om undersøkelse av jernbaneulykker m.m. og at kapittelet i 
luftfartsloven om undersøkelsesmyndighet i første omgang beholdes (med en del endringer), 
at det arbeides separat med regler om vegtrafikkulykker, og at det eventuelt tas sikte på 
senere å vurdere om reglene om ulykkesundersøkelser innen luftfart, jernbane, sjøfart og 
eventuelt også veitrafikk bør samles i en egen lov. 
 
På bakgrunn av at det foreslås en egen lov for undersøkelse av jernbaneulykker m.m. vil det 
være behov for en hjemmel vedrørende gjennomføring av EØS-avtalen på dette området 
tilsvarende jernbaneloven § 16 og en straffebestemmelse for overtredelse av loven tilsvarende 
jernbaneloven § 22. Dette foreslås inntatt som henvisninger til jernbaneloven. 
Det foreslås ikke tatt inn egne definisjoner av jernbaneulykke, alvorlig jernbaneulykke og 
hendelser i utkastet, da definisjonene i utkast til sikkerhetsdirektiv er detaljerte og henviser 
bl.a. til myntenheten euro. Departementet anser det derfor mest hensiktsmessig at 
definisjonene blir gitt i forskrifts form, samtidig som definisjonene i utkastet foreløpig ikke er 
endelig vedtatt i EU. I utkast til sikkerhetsdirektiv legges det opp til en plikt til bare å 
opprette en undersøkelsesmyndighet for å undersøke såkalte alvorlige jernbaneulykker, men 
at den også kan tillegges oppgave med å undersøke jernbaneulykker og hendelser. 
Havarikommisjonen for sivil luftfart og jernbane har imidlertid i oppgave å undersøke 
jernbaneulykker og alvorlige jernbanehendelser. Departementet legger til grunn at 
Havarikommisjonen fortsatt skal undersøke både jernbaneulykker og alvorlige 
jernbanehendelser (herunder ulykker og jernbanehendelser som omfatter sporvei, tunnelbane 
og forstadsbane m.v.) i tråd med det som er anført i Ot.prp. nr. 73 (2000-2001). 
 
Det foreslås at jernbaneloven kapittel V Undersøkelse av jernbaneulykker §§ 17 til og med 21 
oppheves. 

Samtidig foreslås det en retting av jernbaneloven § 7a annet ledd, der det i forbindelse med 
vedtakelse av yrkestransportloven ved en inkurie ble inntatt betegnelsen 
”Samferdselsdepartementet” i stedet for ”departementet”. 
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5.  Merknader til bestemmelsene i utkast til lov om 
undersøkelse av jernbaneulykker m.m. 
 
Lovens tittel 
Lovens tittel angir ved tillegget ”m.m.” at loven inneholder mer enn bestemmelser om selve 
undersøkelse av jernbaneulykker. Bl.a. omfatter loven undersøkelse av hendelser, varsling og 
rapportering m.v. Med jernbaneulykker, menes også ulykker knyttet til sporvei, tunnelbane 
og forstadsbane samt lignende sporbundne transportmidler i samsvar med de sporbundne 
transportmidler som reguleres av jernbaneloven. Departementet anser det hensiktsmessig at 
lovens tittel angir hovedformålet med loven. 
 
Når det gjelder innholdet i de enkelte bestemmelser i utkastet vises det også til kapittel 11 
Merknader til lovteksten, under endringer til luftfartsloven foran. 
 

Kapittel I. Fellesbestemmelser 
Kapitlet regulerer hvilke oppgaver som undersøkelsesmyndigheten og tilsynsmyndigheten 
skal ha etter lovutkastet, og tilsvarer hovedopplegget i utkast til luftfartsloven kapittel XII 
underkapittel A. 
 

Til § 1 Undersøkelsesmyndighetens oppgaver og uavhengighet 

Bestemmelsen er en videreføring og presisering av jernbaneloven § 17, samt tar høyde for 
utkast til EUs jernbanesikkerhetsdirektiv. Det vises til den parallelle bestemmelsen i utkastet 
til ny § 12-1 i luftfartsloven med merknader. 
 
Første ledd viderefører ordningen med at departementet har myndighet til å bestemme hvilket 
organ som skal være undersøkelsesmyndighet etter jernbaneloven. I tråd med utkast til 
sikkerhetsdirektiv er det presisert at denne myndigheten skal utøves av et fast og uavhengig 
organ. Havarikommisjonen for sivil luftfart og jernbane oppfyller dette kravet. I tråd med 
jernbaneloven § 17 er det ikke foreslått en nærmere presisering på hvilke ulykker og 
hendelser som skal undersøkes, da dette forutsettes presisert nærmere i forskrift. Det vises her 
til omtale under pkt. 2 ovenfor av definisjoner i utkast til sikkerhetsdirektiv, som skiller 
mellom alvorlige ulykker, ulykker og hendelser. Departementet vil i utgangspunktet 
videreføre den ordning som er i dag hvor ulykker og alvorlige hendelser skal undersøkes, 
både når det gjelder jernbane i tradisjonell forstand og sporvei, tunnelbane, forstadsbane og 
andre sporbundne transportmidler, jf. jernbaneloven § 1. På bakgrunn av at definisjonene er 
så omfattende og detaljrik i utkast til sikkerhetsdirektiv, uten å være uttømmende, anser 
departementet det ikke hensiktsmessig å ta inn definisjonene i loven, slik som det er foreslått 
i luftfartsloven. Betegnelsen ”jernbaneulykke” i første ledd anses å omfatte både såkalte 
alvorlige og andre jernbaneulykker. Det presiseres at undersøkelsens formål er å finne 
muligheter for å forbedre jernbanesikkerheten og forebygge ulykker, i tråd med utkast til 
sikkerhetsdirektiv. Første ledd tilsvarer utkast til luftfartsloven § 12-1 første ledd. 
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Annet ledd angir at undersøkelsen ikke har til formål å fordele skyld og erstatningsansvar. 
Dette er i tråd med den ordning som er etablert i dag, og som i og for seg følger av første 
ledd. Departementet har likevel funnet å ville presisere dette i loven. Presisering av 
”uavhengigheten” til annen etterforskning i annet punktum, medfører ikke at det ikke kan 
skje samarbeid mellom de som foretar rettslig etterforskning og undersøkelsesmyndigheten. I 
utkast til sikkerhetsdirektiv er det anført at undersøkelsesmyndigheten, der det er 
formålstjenelig i samarbeid med de som foretar den rettslige etterforskningen, bl.a. skal ha 
adgang til ulykkessted, bruk av innhold av registreringssystemer om bord, adgang til 
resultater av undersøkelsene av dødsofrene, resultater av undersøkelse av ombordpersonale 
m.v. Annet ledd tilsvarer utkast til luftfartsloven § 12-1 annet ledd. 
 
Tredje ledd er en videreføring av jernbaneloven § 17 annet ledd som gir departementet 
myndighet til å gi nærmere bestemmelser om undersøkelsesmyndighetens arbeid. I tillegg er 
det klargjort at departementet kan gi nærmere bestemmelser om hvilke type jernbaneulykke 
og jernbanehendelse som skal undersøkes. For å ta høyde for utkast til sikkerhetsdirektiv der 
det er forutsatt at en del opplysninger skal gå til ERA og til undersøkelsesmyndigheter i andre 
EØS-land, er det også tatt inn at departementet kan regulere dette i forskrift i den grad dette 
følger av internasjonale avtaler som Norge har inngått. Videre er Norge medlem av den 
internasjonale jernbaneorganisasjon (OTIF) og har ratifisert overenskomst av 9. mai 1980 om 
internasjonal jernbanetrafikk (COTIF), jf. lov 15. juni 1984 nr. 74 og ratifikasjonsloven av 
15. juni 1984 nr. 75. På generalforsamlingen 26. mai – 3. juni 1999, ble det fremforhandlet en 
revidert overenskomst om internasjonal jernbanetrafikk (COTIF), Protokoll av 3. juni 1999 
om endring i COTIF av 9. mai 1980 (Protokoll 1999). Norge har undertegnet Protokoll 1999 
om endring av overenskomsten 20. desember 1999, og forbereder utkast til ny lov om 
internasjonal jernbanetrafikk inkludert ratifikasjon av overenskomsten. I vedlegg til Protokoll 
1999 vedlegg G fremgår det bl.a. at De kompetente myndigheter i deltakerstatene skal 
underrette organisasjonen om årsakene til ulykker og alvorlige skader i internasjonal trafikk. 
Det kan derfor også bli aktuelt å underrette OTIF i forbindelse med ulykker. Bestemmelsen i 
tredje ledd tar også høyde for dette. 
 
Tredje ledd i utkastet er således mer omfattende enn utkast til luftfartsloven § 12-1 tredje 
ledd. 
 

Til § 2 Tilsynsmyndighetens oppgaver 

Bestemmelsen er ny og slår fast hvilke oppgaver tilsynsmyndigheten er tillagt etter 
lovutkastet, dvs. å drive forebyggende sikkerhetsarbeid på grunnlag av opplysninger som skal 
mottas i medhold av utkastet. Bestemmelsen tilsvarer stort sett utkast til luftfartsloven § 12-2, 
men med enkelte presiseringer. 
 
Første ledd angir at tilsynsmyndigheten etter utkastet er den samme myndighet som nevnt i 
jernbaneloven § 11. Statens jernbanetilsyn er delegert myndighet etter jernbaneloven § 11. 

Annet ledd tar høyde for at eventuelle forpliktelser som følger av internasjonale avtaler som 
Norge har inngått. I utkast til sikkerhetsdirektiv er det bl.a. inntatt bestemmelser om 
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tilsynsmyndighetens samarbeid med andre tilsvarende myndigheter i EU og om at ERA skal 
bistå disse myndighetene. Det vises også til omtale til § 1 tredje ledd vedrørende OTIF. 
 
Tredje ledd tilsvarer tredje ledd i utkast til luftfartsloven § 12-2 og gir departementet 
myndighet til å gi utfyllende forskrifter om tilsynets arbeid etter lovutkastet. 
 

Kapittel II. Varsling av jernbaneulykker og hendelser 
Inndelingen under kapittel II er gjort for å få mest mulig lik struktur som på luftfartssiden, jf. 
utkast til luftfartsloven kapittel XII, underkapittel B. 
 
Til § 3 Generell varslingsplikt av jernbaneulykker  

Bestemmelsen er en videreføring av jernbaneloven § 19 annet ledd. I tillegg er det i likhet 
som på luftfartsområdet foreslått at også Hovedredningssentralen skal varsles, da 
departementet forutsetter at dersom det skjer en alvorlig jernbaneulykke kan være behov for 
at sentralen varsles raskt. Det vises for øvrig til merknader til utkastet § 12-4 i luftfartsloven, 
der det ønskes innspill om hvem som bør varsles ved ulykker. Se også de generelle 
vurderingene i kapittel 6 i høringsnotatets del I. 
 
Til § 4 Varslingsplikt av jernbaneulykker og jernbanehendelser for jernbanevirksomheten og 

særskilte persongrupper. 

I utkast til sikkerhetsdirektiv er det pålagt medlemsstatene å utarbeide bestemmelser om plikt 
til straks å varsle undersøkelsesmyndigheten om ulykker og hendelser. I utkastet fremgår det 
at plikten pålegges jernbaneforetak, infrastrukturforvaltere og hvis det er hensiktsmessig også 
tilsynsmyndigheten. Det er i utkastet til sikkerhetsdirektiv ikke henvist til hvilke 
persongrupper innen jernbanevirksomheten som er pålagt et slikt varsel, slik at det vil være 
opp til det enkelte medlemsland og vurdere hvorvidt plikten skal konkretiseres nærmere. 
 
I første ledd har departementet foreslått en oppregning av persongrupper som bør ha 
varslingsplikt, i tillegg til den som driver selve jernbanevirksomheten. Det er tatt 
utgangspunkt i helsekravforskriften av 18. desember 2002 nr. 1678 fastsatt av Statens 
jernbanetilsyn, når det gjelder aktuelle persongrupper som det kan være aktuelt å pålegge 
varslingsplikt. Departementet ber om innspill om dette anses som en hensiktsmessig 
gruppering. For øvrig tilsvarer første ledd innholdsmessig i hovedsak luftfartsloven § 12-5 
første ledd. 
 
Annet ledd tilsvarer utkast til luftfartsloven § 12-5 annet ledd. 
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Kapittel III. Rapportering og innsamling av opplysninger om 
jernbaneulykker og jernbanehendelser m.v. 

Kapitlet tilsvarer hovedopplegget i utkast til luftfartslovens kapittel XII, underkapittel E. Se 
merknadene til paragrafene i dette kapitlet, og drøftelsen av de overordnede hensynene i 
høringsnotatets del I, kapittel 1, 7.3.1 og 7.3.2. Referanser til mer detaljerte drøftelser i 
høringsnotatets del I er tatt inn nedenfor. 
  
Til § 5 Pliktig rapportering av opplysninger 

Bestemmelsen er utformet med sikte på en tilsvarende regulering som foreslått i utkast til 
luftfartsloven § 12-9. Bestemmelsene må ses i sammenheng varslingsplikten i utkastets § 4, 
idet utgangspunktet er at de samme grupper som har en varslingsplikt også er pålagt 
rapporteringsplikt. Rapporteringsgruppen er imidlertid noe utvidet i forhold til 
varslingsplikten, idet også eier av rullende materiell, fabrikanter, den som bedømmer 
trafikksikkerhetsmessig tilstand i operativ drift og tekniske funksjoner og andre personer som 
kommer i befatning med opplysninger som kan bidra til å forbygge opplysninger (bokstavene 
f, g, h, og j). Det bes også her om eventuelle innspill om dette er en hensiktsmessig 
oppregning. 
 
Annet ledd tilsvarer utkast til luftfartsloven § 12-9 annet ledd. 
 
For en mer utførlig gjennomgang av de bakenforliggende hensynene viser vi til 
høringsnotatets del I kapittel 7.3.4 og 7.3.5. 
 
Til § 6 Frivillig rapportering av opplysninger 

Bestemmelsen er ment å være et supplement til det pliktige rapporteringssystemet og er i 
samsvar med tilsvarende utkast til luftfartsloven § 12-10. 
 
Til § 7 Tekniske registreringssystemer  

Bestemmelsen avviker noe fra utkast til luftfartsloven § 12-11, da det på jernbanesiden 
allerede finnes hjemmel som gir departementet myndighet til å gi forskrifter som kan omfatte 
installering av tekniske innretninger m.v, jf. jernbaneloven §§ 4 og 5, jf. §§ 6 og 16. EU-
parlamentet har i forbindelse med annen gangs behandling av jernbanepakke 2 forutsatt at 
fremtidige tog blir utstyrt med registreringssystemer og at bearbeidingen av informasjonen 
blir harmonisert. 
 
Første ledd er i samsvar med utkast til sikkerhetsdirektiv der det er foreslått at 
undersøkelsesmyndigheten bl.a. skal ha adgang og rett til innholdet av registreringssystemer 
om bord i tog m.v. 
 
Annet ledd tilsvarer utkast til luftfartsloven § 12-11 annet ledd. Dersom det foregår 
overvåking av arbeidsplassen i førerrommet i tog, er det viktig at personalet får den samme 
beskyttelse som gjelder i førerkabin om bord i luftfartøyer. 
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Kapittel IV. Undersøkelsesmyndigheten 
Kapitlet tilsvarer oppbygningen i utkast til luftfartsloven kapittel XII underkapittel F. 
 

Til § 8 Iverksettelse av undersøkelse og undersøkelsens omfang 

Første ledd tilsvarer stort sett utkast til luftfartsloven § 12-12 første ledd. Det er her ikke skilt 
mellom alvorlige hendelser som i dag kan undersøkes av Havarikommisjonen og andre 
hendelser som rapporteres til Statens jernbanetilsyn. Departementet forutsetter at det kan gis 
nærmere forskrift i medhold av utkastet § 1 om hvilke hendelser undersøkelsesmyndigheten 
skal kunne undersøke. 
 
Annet ledd er noe annerledes utformet enn tilsvarende utkast i luftfartsloven § 12-12 annet 
ledd. Dette er for å tilpasse bestemmelsen til utkast til sikkerhetsdirektiv, der det fremgår at 
undersøkelsesmyndigheten etter eget skjønn skal avgjøre om den skal undersøke 
jernbaneulykke og jernbanehendelser, under hensyntaken til ulykken eller hendelsens 
alvorlighetsgrad, om den er ledd i en rekke hendelser som har betydning for jernbanesystemet 
som helhet, innvirkning på sikkerheten på fellesskapsnivået og på om det er kommet 
anmodning fra infrastrukturforvalter eller jernbaneforetak, tilsynsmyndigheten eller fra 
medlemsstaten. Oppregningen i annet ledd annet punktum er ikke uttømmende, og 
departementet vil vurdere å ta en nærmere oppregning inn i forskrift til loven. 
 
Tredje ledd tilsvarer utkast til luftfartsloven § 12-12 tredje ledd. 
 
Fjerde ledd er satt i parentes fordi det her ikke dreier seg om enkeltvedtak som kan påklages. 
Videre kan det skape uklarhet å ha en slik bestemmelse om avskjæring av klagerett i forhold 
til andre bestemmelser i utkastet, og departementet vil foreslå den strykes, men p.g.a. at den 
er tatt inn i utkast til luftfartsloven § 12-12, har vi foreløpig latt den stå. Vi vil derfor avvente 
høringsrunden før vi tar stilling til hvorvidt det kan være hensiktsmessig med en slik 
bestemmelse. 
 
For mer informasjon om de bakenforliggende hensynene vises det til høringsnotatets del I, 
kapittel 9.2.2. 
 
Til § 9 Sikring av bevis m.v. 

Første ledd er en videreføring av jernbaneloven § 20, men teksten er noe modernisert. Det er 
ikke tilsiktet noen realitetsendringer i første ledd. Tilsvarende modernisering er foreslått i 
utkast til luftfartsloven §12-13 første ledd. 
 
Annet ledd er delvis nytt og presiserer at undersøkelsesmyndigheten skal ha adgang til 
ulykke/hendelsesstedet og de skadede objektene m.v. Den avviker i ordlyd fra utkast til 
luftfartsloven § 12-13 annet ledd, idet det tas høyde for å fange opp bestemmelsen i artikkel 
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20 i utkast til sikkerhetsdirektiv. For øvrig er bestemmelsen en videreføring av jernbaneloven 
§ 18 annet ledd. 
 
Tredje ledd er nytt og er i samsvar med artikkel 22 pkt. 4 i utkast til sikkerhetsdirektiv. 
Bakgrunnen for bestemmelsen er at jernbaneulykker som oftest vil medføre at kjøreveien ikke 
kan benyttes fordi rullende materiell som har vært utsatt for ulykke stort sett vil befinne seg 
på kjøreveien, og det derfor er viktig at undersøkelsen avsluttes så raskt som mulig, slik at 
den igjen kan settes i drift. 
 
Til 10 Forklaringsplikt til undersøkelsesmyndigheten m.v. 

Første ledd er en videreføring av første ledd i jernbaneloven § 18, men i en mer moderne 
språkdrakt. Det er ikke foretatt noen realitetsendringer i bestemmelsen. Tilsvarende 
bestemmelse er foreslått i utkast til luftfartsloven § 12-14 første ledd. 
 
Annet ledd er en videreføring og presisering av tredje ledd i jernbaneloven § 18 og har 
sammenfallende ordlyd med utkast til luftfartsloven § 12-14 annet ledd. 
 
Til § 11 Underretning til berørte m.v. 
Bestemmelsen er en videreføring av jernbaneloven § 18 fjerde ledd. Bestemmelsen tar 
dessuten høyde for bestemmelsen i utkast til sikkerhetsdirektiv artikkel 22 pkt. 3 der det 
fremgår at alle parter skal ha mulighet for å bli hørt og underrettet om resultatene av 
undersøkelsene. Bestemmelsen i sikkerhetsdirektivet er meget detaljert med hensyn til hvem 
som er parter i saken, bl.a. skal de direkte involverte jernbanevirksomheter, 
tilsynsmyndigheten, ofrene og deres familie, eiere av beskadigete gjenstander, fabrikanter, 
involverte beredskapstjenester og representanter for personale og brukerne underrettes løpene 
om undersøkelsen. Departementet har ikke funnet det hensiktsmessig å ta inn en så detaljert 
opplisting i utkast til § 11, men har foreslått tatt inn noen av de mest relevante parter. Med 
”den som driver den aktuelle jernbanevirksomheten” menes både den som driver 
trafikkvirksomheten og den som driver infrastrukturen inkludert trafikkstyringen. Med 
”materiellets eier” menes i tilfellet det er en annen en den som driver jernbanevirksomheten, 
som eier materiellet.  Ellers er fabrikant av materiell og forsikreren særskilt nevnt. For øvrig 
vil formuleringen ”andre som saken angår” inkludere alle som det kan være aktuelt å 
underrette i den konkrete sak. Det vil således være en vurdering i den enkelte sak hvem som 
bør varsles etter en ulykke eller hendelse og bør få adgang til å uttale seg i saken. For øvrig 
kan dette presiseres nærmere i forskrift. 
 
Bestemmelsen tilsvarer stort sett ordlyden i utkast til luftfartsloven § 12-15. 
 
Til § 12 Undersøkelsesmyndighetens lagring av opplysninger 

Bestemmelsen tilsvarer utkast til luftfartsloven § 12-16. Begrunnelsen for regelen fremgår av 
kommentarene til denne bestemmelsen og den mer generelle drøftelsen i høringsnotatets del I 
kapittel 7.3.8.1.og 7.3.8.2. Det er hensiktsmessig at hhv. undersøkelsesmyndigheten og 
tilsynsmyndigheten har mest mulig like regler å forholde seg til uansett om dette gjelder på 
luftfartsområdet eller på jernbaneområdet. Tilsvarene bestemmelse er også inntatt når det 
gjelder tilsynsmyndighetens lagring av opplysninger, se utkastets § 21. 
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Til § 13 Undersøkelsesmyndighetens bruk av opplysninger 

Bestemmelsen tilsvarer stort sett utkast til luftfartsloven § 12-17. Begrunnelsen for regelen 
fremgår av høringsnotatets del I, kapittel 7.3.8.3 og merknadene til ny § 12-17 i 
luftfartsloven. 
 
Første punktum i bestemmelsen er en videreføring og utvidelse av jernbaneloven § 18 femte 
ledd. Tilsvarende bestemmelse for tilsynsmyndighetens bruk av opplysninger er inntatt i 
utkastet § 22. 
 
Annet punktum tar sikte på at tilsvarende begrenset bruk av opplysninger mottatt fra andre 
myndigheter m.v. i andre land der det følger av internasjonale avtaler. 
 
Til § 14 Taushetsplikt 

Bestemmelsen tilsvarer utkast til luftfartsloven § 12-18. Bakgrunnen for denne bestemmelsen 
er grundig drøftet i høringsnotatets del I, kapittel 7.3.8.4, og detaljene er mer utførlig omtalt i 
kommentarene til nevnte § 12-18. For så vidt gjelder tilsynsmyndighetens tilsvarende 
taushetsplikt er den inntatt i utkastets § 24. 
 
Til § 15 Informasjon til tilsynsmyndigheten 

Bestemmelsen er en kodifisering av den praksis som allerede i dag følges ved at 
undersøkelsesmyndigheten, der den finner det påkrevd, varsler tilsynsmyndigheten om 
forhold av sikkerhetsmessig betydning som oppdages i forbindelse med undersøkelsen, før 
endelig rapport avgis. Bestemmelsen tilsvarer utkast til luftfartsloven § 12-19. 
 
Til § 16 Undersøkelsesrapport 

Bestemmelsen er ny i lovsammenheng, men er stort sett i samsvar med gjeldende praksis. Det 
er i størst mulig grad lagt opp til at bestemmelsen skal ha lik ordlyd med utkast til 
luftfartsloven § 12-20. Begrunnelsen for denne bestemmelsen fremgår av høringsnotatets del 
I, kapittel 9.2.5, og detaljene er kommentert i merknadene til bestemmelsen. 
 
I praksis anser departementet at rapportene i hovedsak kan bygges opp etter samme mal, men 
med enkelte forskjeller på grunn av at objektene som undersøkes er forskjellig og at det kan 
være visse føringer i utkast til sikkerhetsdirektivet som bør følges. I utkast til 
sikkerhetsdirektiv artikkel 23 pkt. 1 fremgår det at for en undersøkelse av ulykke eller 
hendelse skal utarbeides rapporter i en passende form i forhold til ulykkens eller hendelsens 
karakter og alvor og undersøkelsesresultatenes relevans. I rapportene skal det videre opplyses 
om formålet med undersøkelsen (som omhandlet i artikkel 19 pkt.1), og eventuelt 
anbefalinger på sikkerhetsområdet. 
  
Første ledd tilsvarer utkast til luftfartsloven § 12-20 første ledd, jf også utkast til 
sikkerhetsdirektiv artikkel 23 pkt. 1. På jernbaneområdet er det i dag bare ulykker og 
alvorlige jernbanehendelser som undersøkes. I utkastet tas det imidlertid også høyde for at 
hendelser kan undersøkes, men dette vil eventuelt kreve at departementet gir forskrifter om 
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dette. Foreløpig ser ikke departementet behov for at hendelser generelt skal undersøkes på 
jernbaneområdet, jf. også omtale i Ot.prp. nr. 73 (2000-2001). 
 
Annet ledd tilsvarer delvis utkast til luftfartsloven § 12-20 annet ledd, men avviker noe for å 
fange opp ordlyden i utkast til sikkerhetsdirektiv artikkel 23 pkt. 1 der det fremgår at 
rapportene skal opplyse om formålet med undersøkelsen og artikkel 25 pkt. 1 der det er 
presisert at tilrådningene ikke skal inneholde en formodning og skyld eller erstatningsansvar. 
 
Tredje ledd tilsvarer utkast til luftfartsloven § 12-20 tredje ledd. I annex V til utkast til 
sikkerhetsdirektiv pkt. (3) 1. fremgår det at rapportene skal inneholde et sammendrag av 
vitneforklaringer under hensyntaken til beskyttelse av personopplysninger. Dette må tilpasses 
det norske systemet hvor vitner er pålagt en utvidet forklaringsplikt i forhold til andre land. 
Departementet forutsetter derfor at eventuelt sammendrag av vitneforklaringer kun brukes i 
den grad det inneholder relevante opplysninger. For øvrig vises det til at annex V i utkast til 
sikkerhetsdirektiv kun er veiledende, og departementet forutsetter at rapportene utformes 
mest mulig likt den malen som brukes på luftfartsområdet. 
 
Til § 17 Behandling av utkast til undersøkelsesrapport 
Bestemmelsen tilsvarer stort sett utkast til luftfartsloven § 12-21. I utkast til 
sikkerhetsdirektiv artikkel 23 pkt. 2 fremgår det at endelig rapport skal offentliggjøres. I 
artikkel 22 pkt. 3 fremgår det at i den grad det er praktisk mulig skal berørte bl.a. ha mulighet 
for å kommentere opplysningene i utkast til rapport. 
 
Til § 18 Unntatt dokumentoffentlighet for utkast til rapport 

Bestemmelsen tilsvarer utkast til luftfartsloven § 12-22. Begrunnelsen for denne regelen 
fremgår av høringsnotatets del I, kapittel 7.3.8.5. Her er også forholdet til taushetsreglene 
forklart. Det vises for øvrig til merknader til § 17 ovenfor. 
 
Til § 19 Forbud mot sivilt søksmål 

Bestemmelsen tilsvarer utkast til luftfartsloven § 12-23 og er viktig for å få lik beskyttelse av 
gitte opplysninger uansett om det dreier seg om luftfart eller jernbane. Begrunnelsen for 
bestemmelsen fremgår av høringsnotatets del I, kapittel 7.3.8.8. 
 
Til § 20 Forbud mot bruk som bevis i straffesak 

Bestemmelsen tilsvarer i hovedsak jernbaneloven § 18 femte ledd og er utvidet i samsvar med 
utkast til luftfartsloven § 12-24 da de samme hensyn gjør seg gjeldende for opplysninger gitt 
på jernbaneområdet. Begrunnelsen for bestemmelsen, og alternative modeller, er utførlig 
drøftet i høringsnotatets del I, kapittel 7.3.8.7. 
 
 
Kapittel V. Tilsynsmyndighetens lagring og bruk av opplysninger 
m.v. 
Innholdet i kapitlet tilsvarer stort sett utkast til luftfartsloven kapittel XII underkapittel G. 
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Til § 21 Tilsynsmyndighetens lagring av opplysninger 

Bestemmelsen tilsvarer stort sett utkast til luftfartsloven § 12-25, men pålegger ikke noen 
plikt til å lagre opplysningene i digitalt format. Det vises for øvrig til omtale til utkastets § 
12. 
 
Til § 22 Tilsynsmyndighetens bruk av opplysninger 

Bestemmelsen tilsvarer utkast til luftfartsloven § 12-26. Etter dagens ordning har 
tilsynsmyndigheten på jernbaneområdet de samme oppgaver som luftfartsmyndigheten i 
forbindelse med bl.a. rapportering av ulykker og hendelser. Det er derfor hensiktsmessig å ha 
tilsvarende hjemmel på jernbaneområdet. 
 
Til § 23 Videreformidling av opplysninger 

Bestemmelsen tilsvarer stort sett utkast til luftfartsloven § 12-27. Bakgrunnen for 
bestemmelsen er forklart i høringsnotatets del I, kapittel 7.3.3, og til en viss grad også i 
kapittel 7.3.8.1 og 7.3.8.2. 
 
I utgangspunktet anser departementet at bestemmelsen er overflødig, da det ikke er noe til 
hinder for at opplysninger utveksles med andre land, så lenge de ikke inneholder 
taushetsbelagt informasjon. På den annen side kan det være hensiktsmessig å presisere en slik 
adgang til informasjonsutveksling, samtidig som det er viktig å få mest mulig like regler som 
på luftfartsområdet. En forutsetning er at dette følger av internasjonale avtaler som Norge har 
inngått. 
 
Til § 24 Taushetsplikt 

Bestemmelsen er parallell med taushetspliktsbestemmelsen for undersøkelsesmyndigheten, jf. 
utkastet § 14. 
 
Første ledd er i samsvar med utkast til luftfartsloven § 12-28 første ledd, med unntak av at 
utkast til lov om undersøkelse av jernbaneulykke m.v. ikke har foreslått en tilsvarende 
hjemmel som følger av utkast til luftfartsloven § 12-29 Rapporter om sikkerhetsnivået i sivil 
luftfart, da den synes overflødig på jernbaneområdet, idet slike rapporter vil eventuelt kan 
reguleres med hjemmel i jernbaneloven. 
 
Annet ledd er noe annerledes utformet enn utkast til luftfartsloven § 12-28 annet ledd, og mer 
tilpasset jernbanereguleringen. Innholdsmessig er det imidlertid ikke store forskjeller, men 
det forutsettes at plikten til å bevare taushet følger av internasjonale avtaler som Norge har 
inngått. Ellers antar departementet at det generelle unntaket i offentlighetsloven § 6 første 
ledd 1) kan benyttes. 
 
Tredje ledd tilsvarer utkast til luftfartsloven § 12-28 tredje ledd. 
 

Til § 25 Forbud mot sivilt søksmål  
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Se den parallelle bestemmelsen i utkastets § 19. Bestemmelsen tilsvarer utkast til 
luftfartsloven § 12-31. Denne siste bestemmelsen er begrunnet i høringsnotatets el I, kapittel 
7.3.8.8. 
 

Til § 26 Forbud mot bruk som bevis i straffesak 

Se den parallelle bestemmelse i utkastets § 20, og referansene der til begrunnelsene som 
fremgår av høringsnotatets del I. Bestemmelsen tilsvarer utkast til luftfartsloven § 12-32. 
 

Kapittel VI.  Forbud mot sanksjoner fra arbeidsgiver 

Kapitlet tilsvarer stort sett utkast til luftfartsloven kapittel XII underkapittel H. 
 

Til § 27 Forbud mot sanksjoner fra arbeidsgiver 

Bestemmelsen tilsvarer stort sett utkast til luftfartsloven § 12-33. Denne bestemmelsen er 
begrunnet i høringsnotatets del I, kapittel 8.1 til 8.4. 
 
De samme hensyn gjør seg gjeldende for arbeidstakere ansatt i jernbanevirksomhet. 
Bestemmelsen er tilpasset jernbanevirksomhet, der det foreløpig ikke er innført offentlige 
sertifikater for å utføre oppgaver. Imidlertid er det fastsatt krav til helse og det arbeides med 
innføring av sertifiseringsordninger for jernbanepersonell i EU. Med den ordlyden som er 
valgt vil den også fange opp eventuell innføring av sertifiseringsordninger. 
 

Kapittel VII. Fjerning av vrakrester utenfor kjøreveien m.v. 
Kapitlet har sin parallell i utkast til luftfartsloven kapittel XII underkapittel I. 
 
Til § 28 Fjerning av vrakrester utenfor kjøreveien m.v. 

Bestemmelsen er en videreføring av jernbaneloven § 21, men med en mer modernisert ordlyd. 
Det er ikke foretatt noen realitetsendringer i bestemmelsen. 
 

Kapittel VIII. Avsluttende bestemmelser 
Det er ikke foreslått noe tilsvarende underkapittel i utkast til luftfartsloven kapittel XII, da 
bestemmelsene her har sin bakgrunn i at det foreslås egen lov om undersøkelse av 
jernbaneulykker m.m. 
 
Til § 29 EØS-regler 

Ved at det foreslås egen lov for undersøkelse av jernbaneulykker, er det behov for tilsvarende 
generell bestemmelse om gjennomføring av EØS-avtalen på området. Dette foreslås ved en 
henvisning til jernbaneloven § 16. 
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Til § 30 Straff 

Av samme årsaker som nevnt under utkast til § 29, er det behov for straffehjemmel i loven. 
Det foreslås ved en henvisning til jernbaneloven § 30. 
 
Til § 31 Ikrafttredelse m.v. 

Det foreslås at loven trer i kraft straks, da forskriftene som er fastsatt i medhold av 
jernbaneloven på dette området ikke er i motstrid med bestemmelsene i lovforslaget. 
 
Det foreslås videre at jernbanelovens kapittel V oppheves. 
 
Avslutningsvis foreslås det at jernbaneloven § 7 a annet ledd endres, da det ved en inkurie i 
forbindelse med vedtakelsen av yrkestransportloven, ble foretatt en endring i jernbaneloven 
der det henvises til ”Samferdselsdepartementet” i stedet for til departementet. 
 

6. Økonomiske og administrative konsekvenser 
Den vesentligste delen av utkast til lov om undersøkelse av jernbaneulykker bygger på 
dagens ordning, og vil således ikke ha særskilte økonomiske eller administrative 
konsekvenser. Når det gjelder rapporteringssystem har Statens jernbanetilsyn etablert et slikt. 
Hvorvidt økt rapportering vil føre til behov for økte ressurser, vil imidlertid måtte vurderes i 
forbindelse med de årlige budsjetter. For øvrig vises til omtale av økonomiske og 
administrative konsekvenser under kapittel 13 i omtalen om endringer i luftfartsloven kapittel 
XII. 

 

7. Utkast til lov om undersøkelse av jernbaneulykker m.m. 
 

 

Kapittel I. Fellesbestemmelser 
 

§ 1. Undersøkelsesmyndighetens oppgaver og uavhengighet 

Departementet bestemmer at en fast og uavhengig myndighet skal undersøke jernbaneulykker 
og jernbanehendelser med det formål å forbedre sikkerheten og forebygge jernbaneulykker.  

Undersøkelsen etter første ledd skal under ingen omstendighet ta stilling til spørsmålet om 
fordeling av skyld eller erstatningsansvar. Undersøkelsen skal videre foregå uavhengig av 
annen etterforskning eller undersøkelse som helt eller delvis har til formål å klarlegge 
fordeling av skyld og erstatningsansvar. 

Departementet kan gi utfyllende forskrifter om undersøkelsesmyndighetens arbeid, om hvilke 
type jernbaneulykke og jernbanehendelse som omfattes av første ledd og om samarbeid med 
andre land i den grad det følger av internasjonale avtaler som Norge har inngått.  
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§ 2. Tilsynsmyndighetens oppgaver 

Tilsynsmyndigheten nevnt i jernbaneloven § 11 skal bidra til å forebygge jernbaneulykker på 
grunnlag av opplysninger som mottas i medhold av loven her. Den skal etablere en ordning 
for innsamling, bearbeiding, vurdering, lagring og forvaltning av opplysninger som kan bidra 
til å forebygge jernbaneulykker.  

Tilsynsmyndigheten skal utveksle slike opplysninger med myndigheter, organisasjoner m.v. i 
andre land i den grad det følger av internasjonale avtaler som Norge har inngått. 

Departementet kan gi utfyllende forskrifter om tilsynsmyndighetens arbeid etter loven her. 

 

Kapittel II. Varsling av jernbaneulykker og jernbanehendelser m.v. 
 

§ 3. Generell varslingsplikt av jernbaneulykker 

Enhver som blir vitne til jernbaneulykke, skal straks melde fra til nærmeste politimyndighet, 
undersøkelsesmyndigheten eller Hovedredningssentralen, dersom vitnet etter 
omstendighetene ikke har grunn til å anta at slik varsling er unødvendig. 

 

§ 4. Varslingsplikt av jernbaneulykker og jernbanehendelser for jernbanevirksomheten og 
særskilte persongrupper 
Inntreffer en jernbaneulykke eller en alvorlig jernbanehendelse, har i tillegg til den som 
driver jernbanevirksomheten, følgende personer plikt til å varsle undersøkelsesmyndigheten, 
politiet eller Hovedredningssentralen straks: den som utfører trafikkstyring, den som 
fremfører rullende materiell, den som utfører eller leder skifting, den som utfører 
trafikksikkerhetsoppgaver om bord i tog, herunder beredskapsoppgaver, den som har 
sikkerhetsansvar ved arbeid og aktivitet i og ved spor og den som utfører vedlikehold av 
rullende materiell eller kjørevei. 

Departementet kan bestemme at også andre forhold enn de som er nevnt i første ledd skal 
varsles, at andre skal ha varslingsplikt, hvem som skal varsles, hvordan varslingen skal 
foretas og om utveksling av informasjon mellom de instansene som mottar varsel.  

 

Kapittel III. Rapportering og innsamling av opplysninger om jernbaneulykker og 
jernbanehendelser m.v. 

 

§ 5. Pliktig rapportering av opplysninger  

Departementet kan i forskrift bestemme at i tillegg til den som driver jernbanevirksomheten, 
at følgende personer plikter å rapportere opplysninger om jernbaneulykker og 
jernbanehendelser til undersøkelsesmyndigheten og tilsynsmyndigheten når opplysningene 
kan bidra til å forebygge jernbaneulykker:  

den som utfører trafikkstyring, 

den som fremfører rullende materiell,  

 19



den som utfører eller leder skifting, 

d) den som utfører trafikksikkerhetsoppgaver om bord i tog, herunder beredskapsoppgaver  

e) den som har sikkerhetsansvar ved arbeid og aktivitet i og ved spor, 

eier av rullende materiell, hvis det er en annen enn den som driver jernbanevirksomheten 

fabrikanter av rullende materiell,  

den som bedømmer den trafikksikkerhetsmessige tilstanden til rullende materiell i operativ 
drift og kjørevei i forhold til tekniske funksjoner, 

den som utfører vedlikehold av rullende materiell eller kjørevei, 

andre personer som kommer i befatning med opplysninger som kan bidra til å forebygge 
jernbaneulykker. 

Departementet kan i forskrift presisere hvilke persongrupper som omfattes av første ledd 
bokstavene a) til j), hvilke opplysninger som skal rapporteres, hvilke myndigheter 
opplysningene skal rapporteres til og måten det skal skje på. 

 

§ 6. Frivillig rapportering av opplysninger 

Departementet kan gi forskrift om at frivillig rapporterte opplysninger som kan bidra til å 
forebygge jernbaneulykker helt eller delvis skal behandles på samme måte som pliktig 
rapporterte opplysninger. 

 

 

 

§ 7. Tekniske registreringssystemer 

Undersøkelsesmyndigheten skal ha tilgang og rett til innholdet av registreringssystemer om 
bord i tog og utstyr til opptak av muntlig kommunikasjon, samt registrering av driften av 
signal- og trafikkstyringssystemer. 

Ingen andre enn undersøkelsesmyndigheten skal ha tilgang til registrering av lyd og bilde fra 
førerrom om bord i tog. Utskrift av registrert lyd eller kopi av bilder kan likevel utleveres til 
bruk som bevis i straffesak eller sivil sak etter rettens kjennelse. Retten kan bare godkjenne 
utlevering dersom behovet for utlevering i den konkrete saken veier tyngre enn faren for at 
undersøkelsesmyndighetens arbeid med den aktuelle saken, eller fremtidige nasjonale eller 
internasjonale undersøkelser, vanskeliggjøres.  

 

Kapittel IV. Undersøkelsesmyndigheten 
 

§ 8. Iverksettelse av undersøkelse og undersøkelsens omfang  

Når undersøkelsesmyndigheten har mottatt varsel om jernbaneulykke skal den straks avgjøre 
om det er behov for å iverksette umiddelbare undersøkelser av ulykken. Når 
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undersøkelsesmyndigheten mottar varsel om jernbanehendelse, skal den uten ugrunnet 
opphold avgjøre om det skal iverksette undersøkelse av hendelsen. 

Undersøkelsesmyndigheten avgjør selv omfanget av undersøkelsen og hvordan den skal 
gjennomføres. Ved avgjørelsen skal det bl.a. legges vekt på alvorlighetsgrad, hvorvidt 
forholdet er ledd i en rekke hendelser som har betydning for jernbanesystemet som helhet, 
hendelsens innvirkning på jernbanesikkerheten og hvilken lærdom den kan gi med hensyn til 
å bedre sikkerheten. 

Undersøkelsesmyndigheten kan uten hensyn til tidligere avgjørelser beslutte å undersøke 
forhold vedrørende en eller flere jernbaneulykker eller jernbanehendelser. 

(Undersøkelsesmyndighetens avgjørelser etter denne paragrafen kan ikke påklages). 

 

§ 9. Sikring av bevis og vrakrester m.v. 

Jernbanemateriell og kjørevei som er skadet i ulykke, vrakrester eller andre ting fra slikt 
materiell og spor etter ulykken må ikke fjernes eller røres uten tillatelse av 
undersøkelsesmyndigheten eller politiet, med mindre det er nødvendig for å redde eller 
avverge fare for liv eller eiendom eller for å hindre at noe som har betydning for 
undersøkelsen, ødelegges eller forsvinner. 

Undersøkelsesmyndigheten skal, så snart som mulig gis tilgang til ulykkesstedet eller 
hendelsesstedet, samt til det involverte rullende materiellet og kjøreveien, herunder 
trafikkstyrings- og signalanlegg. Den har rett til umiddelbart å registrere bevismateriale og 
foreta kontrollert fjerning av vrakdeler, infrastrukturanlegg eller komponenter til 
undersøkelses- eller analyseformål. Undersøkelsesmyndigheten skal også gis tilgang til 
dokumenter, resultater fra andre undersøkelser i forbindelse med ulykken eller hendelsen og 
øvrige ting i den utstrekning den trenger det for å kunne utføre sin oppgave. Den kan påby 
legeundersøkelse av involverte personer i ulykken eller hendelsen etter reglene i 
luftfartsloven § 6-11 tredje ledd. Om nødvendig kan undersøkelsesmyndigheten kreve hjelp 
av politiet.  

Undersøkelsesmyndigheten skal fullføre sin undersøkelse på undersøkelsesstedet så snart som 
mulig slik at den som driver kjørevei kan bli i stand til å gjenopprette trafikken. 

 

§ 10. Forklaringsplikt til undersøkelsesmyndigheten m.v. 

Enhver plikter på forlangende å gi undersøkelsesmyndigheten de opplysninger han eller hun 
sitter inne med om forhold som kan være av betydning for undersøkelsen. Dette gjelder uten 
hensyn til taushetsplikt som ellers påhviler vedkommende. 

Undersøkelsesmyndigheten kan også kreve bevisopptak utenfor rettssak etter reglene i 
tvistemålsloven kapittel 20, uten hensyn til de vilkår som etter tvistemålslovens § 267 ellers 
gjelder for adgangen til å kreve bevisopptak. 

 

§ 11. Underretning til berørte m.v. 
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Undersøkelsesmyndigheten skal underrette den som driver den aktuelle 
jernbanevirksomheten, materiellets eier, forsikrer, fabrikant og andre som saken angår, om 
undersøkelsen og om resultatene i den grad det er praktisk mulig, og gi dem adgang til å 
fremkomme med det de finner påkrevd for å ivareta sine interesser før undersøkelsen 
avsluttes. 

 

§ 12. Undersøkelsesmyndighetens lagring av opplysninger 

Dersom opplysninger mottatt av undersøkelsesmyndigheten i medhold av §§ 5, 7 eller 10 skal 
lagres i et digitalt format med tanke på senere utveksling av opplysninger med 
tilsynsmyndigheten, skal opplysningene ikke inneholde referanser til enkeltpersoners navn, 
adresse eller andre opplysninger som gjør det mulig å identifisere hvem som har gitt 
opplysningene. 

 

§ 13. Undersøkelsesmyndighetens bruk av opplysninger 

Med de presiseringer og unntak som følger av §§ 14 til 20 kan opplysninger som 
undersøkelsesmyndigheten mottar bare brukes til jernbanetryggingsmessige formål. Det 
samme gjelder tilsvarende opplysninger som mottas fra myndigheter, organisasjoner m.v. i 
andre land i den grad det følger av internasjonale avtaler som Norge har inngått.  

 

§ 14. Taushetsplikt 

Enhver som utfører arbeid for undersøkelsesmyndigheten har taushetsplikt om opplysninger 
mottatt i medhold av §§ 5, 7 eller 10 i den utstrekning opplysningene ikke allerede er 
offentliggjort som en del av rapport som nevnt i § 16.  

Taushetsplikten gjelder på samme måte for opplysninger mottatt fra myndigheter, 
organisasjoner m.v. i andre land i den grad det følger av internasjonale avtaler som Norge har 
inngått. 

Taushetsplikten oppheves i den utstrekning de som har krav på taushet samtykker. 

 

§ 15. Informasjon til tilsynsmyndigheten 

Uten hinder av taushetsplikt som nevnt i § 14, skal undersøkelsesmyndigheten fortløpende 
holde tilsynsmyndigheten underrettet om forhold som avdekkes i løpet av undersøkelsen og 
sine egne foreløpige vurderinger av disse, i den grad dette anses nødvendig for 
jernbanesikkerheten. 

 

§ 16. Undersøkelsesrapport  

Undersøkelsesmyndigheten skal utarbeide en rapport når den har undersøkt jernbaneulykker 
og alvorlige jernbanehendelser. Undersøkelsesmyndigheten tar selv stilling til om det er 
nødvendig å utarbeide rapport når den har undersøkt jernbanehendelser. Ved 
undersøkelsesmyndighetens vurdering av om det skal utarbeides en rapport, skal det legges 
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vekt på hensynene som er nevnt i § 8 annet ledd. De samme hensynene skal tillegges vekt når 
det tas stilling til hvilket omfang en rapport skal ha.  

Alle rapportene skal gi opplysninger om formålet med undersøkelsene som nevnt i § 1 første 
ledd. Det skal videre redegjøres for hendelsesforløp og undersøkelsesmyndighetens forståelse 
av årsaksforholdene. I den grad det er  formålstjenelig skal rapportene inneholde 
sikkerhetstilrådinger. Sikkerhetstilrådninger skal under ingen omstendighet inneholde en 
formodning om skyld eller erstatningsansvar for en ulykke eller hendelse.  

For å fremme forklarings- og rapporteringsviljen, og for å unngå unødvendige belastninger 
for personer som er berørt av ulykken eller hendelsen, skal rapporten bare inneholde 
opplysninger som er relevante for arbeidet med å forebygge jernbaneulykker. Rapporten skal 
uansett ikke inneholde referanser til enkeltpersoners navn, adresse eller andre opplysninger 
som gjør det mulig å identifisere hvem som har gitt opplysningene. 

 

§ 17. Behandling av utkast til undersøkelsesrapport 

Før undersøkelsesmyndigheten avgir endelig undersøkelsesrapport, skal et utkast, så langt det 
er praktisk mulig, forelegges de berørte som nevnt i § 11, med en rimelig frist til å avgi 
uttalelse om undersøkelsen og opplysningene i utkastet til rapport. Tilsynsmyndigheten skal 
også forelegges utkast til rapport med en rimelig frist til å uttale seg. 

 

§ 18. Unntatt dokumentoffentlighet for utkast til rapport 

Undersøkelsesmyndighetens utkast til rapport er ikke offentlig. Endelig rapport er offentlig 
fra det tidspunkt den er avgitt. 

 

§ 19. Forbud mot sivilt søksmål 

Staten kan ikke anlegge sivilt søksmål på grunnlag av uaktsomme handlinger eller unnlatelser 
undersøkelsesmyndigheten har blitt kjent med som følge av opplysninger som den har mottatt 
i medhold av §§ 5 og 10. Unntak gjelder for opplysninger om grov uaktsomhet og 
opplysninger mottatt i tilknytning til jernbaneulykker. 

 

§ 20. Forbud mot bruk som bevis i straffesak 

Opplysninger undersøkelsesmyndigheten mottar i medhold av §§ 5 og 10 kan ikke brukes 
som bevis i en senere straffesak mot den som har gitt opplysningene. 

 

Kapittel V. Tilsynsmyndighetens lagring og bruk av opplysninger m.v. 
 

§ 21. Tilsynsmyndighetens lagring av opplysninger  

Opplysninger som tilsynsmyndigheten mottar i medhold av § 5 eller bestemmelser gitt i 
medhold av denne, skal dersom de lagres i et digitalt format, ikke inneholde referanser til 
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enkeltpersoners navn, adresse eller andre opplysninger som gjør det mulig å identifisere hvem 
som har gitt opplysningene. 

 

§ 22. Tilsynsmyndighetens bruk av opplysninger 

Med de presiseringer og unntak som fremgår av §§ 23 til 26 kan opplysninger som 
tilsynsmyndigheten mottar i medhold av §§ 5 eller 15 bare brukes til å forebygge 
jernbaneulykker. Det samme gjelder tilsvarende opplysninger mottatt fra myndigheter, 
organisasjoner m.v. i andre land i den grad det følger av internasjonale avtaler som Norge har 
inngått. 

 

§ 23. Videreformidling av opplysninger 

Uavhengig av andre bestemmelser i dette kapitlet, kan opplysninger som nevnt i § 21, 
meddeles myndigheter, organisasjoner m.v. i andre land i den grad det følger av 
internasjonale avtaler som Norge har inngått.  

 

§ 24. Taushetsplikt 

Enhver som utfører arbeid for tilsynsmyndigheten har taushetsplikt om opplysninger mottatt i 
medhold av §§ 5 og 15 i den utstrekning opplysningene ikke allerede er offentliggjort som en 
del av rapport som omhandlet i § 16. 

Taushetsplikten gjelder på samme måte for opplysninger mottatt fra jernbanemyndigheter, 
organisasjoner m.v. i andre land i den grad det følger av internasjonale avtaler som Norge har 
inngått.  

Taushetsplikten oppheves i den utstrekning de som har krav på taushet samtykker. 

 

§ 25. Forbud mot sivilt søksmål 

Staten kan ikke anlegge sivilt søksmål på grunnlag av uaktsomme handlinger eller unnlatelser 
tilsynsmyndigheten har blitt kjent med som følge av opplysninger mottatt i medhold av §§ 5 
og 15. Unntak gjelder for opplysninger om grov uaktsomhet og opplysninger mottatt i 
tilknytning til jernbaneulykker. 

 

§ 26. Forbud mot bruk som bevis i straffesak 

Opplysninger tilsynsmyndigheten mottar i medhold av §§ 5 og 15 kan ikke brukes som bevis 
i en senere straffesak mot den som har gitt opplysningene. 

 

Kapittel VI. Forbud mot sanksjoner fra arbeidsgiver 
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§ 27. Forbud mot sanksjoner fra arbeidsgiver 

Arbeidsgiver skal ikke utsette arbeidstaker for sanksjoner av noen art som følge av at 
arbeidstakeren har rapportert i medhold av § 5 eller gitt forklaring i medhold av § 10. Med 
sanksjoner menes reaksjoner som kan oppfattes som et onde for den det rammer, og som ikke 
har som hovedformål å bedre arbeidstakerens kvalifikasjoner eller som er en konsekvens av 
at arbeidstakerens helsemessige kvalifikasjoner har ført til permanent eller midlertidig 
tilbakekall av rett til å utøve sitt yrke.  

 

Kapittel VII. Fjerning av vrakrester utenfor kjøreveien 
 

§ 28. Fjerning av vrakrester utenfor kjøreveien m.v. 

Dersom jernbanemateriell eller deler av kjørevei er havnet utenfor kjøreveien, eller vrakrester 
eller andre ting fra et slikt materiell er til hinder for den alminnelige ferdsel eller på annen 
måte til ulempe for allmennheten eller er til fare for folk eller eiendom, og eieren ikke fjerner 
det eller på annen måte retter forholdet, kan politiet sette en frist til å gjøre det. Oversittes 
fristen, kan politiet la det nødvendige foretas på eierens bekostning. 

Er eieren ukjent, eller er det av hensyn til ferdselen eller av annen grunn nødvendig å gjøre 
noe straks, kan politiet sette i verk tiltak som nevnt i første ledd uten at det gis eieren noen 
frist.  

 

Kapittel VIII. Avsluttende bestemmelser 
 

§ 29. EØS-regler 

Jernbaneloven § 16 vedrørende gjennomføring av EØS-avtalen på jernbanens område gjelder 
tilsvarende for loven her. 

 

§ 30. Straff 

Jernbaneloven § 22 gjelder tilsvarende for loven her. 

 

§ 31. Ikrafttredelse m.v. 

Loven trer i kraft straks. 

Fra samme tidspunkt gjøres følgende endringer jernbaneloven av 11. juni 1993 nr. 100: 

1) § 7 a. annet ledd skal lyde: 

Retten til å holde tilbake personer etter første ledd gjelder bare når slik rett er godkjent av 
departementet som del av selskapets transportvilkår. 

2) Kapittel V. Undersøkelse av jernbaneulykker §§17 til og med 21 oppheves. 
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Vedlegg 
 

 

Common position (EC) No 55/2003 adopted by the Council on 26 June 2003 with a view 
to the adoption of a Directive 2003/.../EC of the European Parliament and of the Council 
of ... on safety on the Community's railways and amending Council Directive 95/18/EC 
on the licensing of railway undertakings and Directive 2001/14/EC on the allocation of 
railway infrastructure capacity and the levying of charges for the use of railway 
infrastructure and safety certification (2003/C 270 E/03) 
 

 

CHAPTER I 

 
INTRODUCTORY PROVISIONS 

 
Article 1 

 
Purpose 

 
The purpose of this Directive is to ensure the development and improvement of safety on the 
Community's railways by: 
(a) harmonising the regulatory structure in the Member States;  
(b) defining responsibilities between the actors;  
(c) developing common safety targets and common safety methods;  
(d) requiring the establishment, in every Member State, of a safety authority and an accident 
and incident investigating body;  
(e) defining common principles for the management, regulation and supervision of railway 
safety. 
 

 
Article 2 

 
Scope 

 
1. This Directive applies to the railway system in the Member States, which may be broken 
down into subsystems for structural and operational areas. It covers safety requirements on 
the system as a whole, including the safe management of infrastructure and of traffic 
operation and the interaction between railway undertakings and infrastructure managers. 
2. Member States may exclude from the measures they adopt in implementation of this 
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Directive: 
(a) metros, trams and other light rail systems;  
(b) networks that are functionally separate from the rest of the railway system and intended 
only for the operation of local, urban or suburban passenger services, as well as railway 
undertakings operating solely on these networks;  
(c) privately owned railway infrastructure that exists solely for use by the infrastructure 
owner for its own freight operations. 
 

 
Article 3 

 
Definitions 

 
For the purpose of this Directive, the following definitions shall apply: 
(a) "railway system" means the totality of the subsystems for structural and operational areas, 
as defined in Directives 96/48/EC and 2001/16/EC, as well as the management and operation 
of the system as a whole;  
(b) "infrastructure manager" means any body or undertaking that is responsible in particular 
for establishing and maintaining railway infrastructure, or a part thereof, as defined in Article 
3 of Directive 91/440/EEC, which may also include the management of infrastructure control 
and safety systems. The functions of the infrastructure manager on a network or part of a 
network may be allocated to different bodies or undertakings;  
(c) "railway undertaking" means railway undertaking as defined in Directive 2001/14/EC, and 
any other public or private undertaking, the activity of which is to provide transport of goods 
and/or passengers by rail on the basis that the undertaking must ensure traction; this also 
includes undertakings which provide traction only;  
(d) "technical specification for interoperability (TSI)" means the specifications by which each 
subsystem or part of a subsystem is covered in order to meet the essential requirements and 
ensure the interoperability of the trans-European high-speed and conventional rail systems as 
defined in Directive 96/48/EC and Directive 2001/16/EC;  
(e) "common safety targets (CSTs)" means the safety levels that must at least be reached by 
different parts of the rail system (such as the conventional rail system, the high speed rail 
system, long railway tunnels or lines solely used for freight transport) and by the system as a 
whole, expressed in risk acceptance criteria;  
(f) "common safety methods (CSMs)" means the methods to be developed to describe how 
safety levels and achievement of safety targets and compliance with other safety requirements 
are assessed;  
(g) "safety authority" means the national body entrusted with the tasks regarding railway 
safety in accordance with this Directive or any binational body entrusted by Member States 
with these tasks in order to ensure a unified safety regime for specialised cross-border 
infrastructures;  
(h) "national safety rules" means all rules containing railway safety requirements imposed at 
Member State level and applicable to more than one railway undertaking, irrespective of the 
body issuing them;  
(i) "safety management system" means the organisation and arrangements established by an 
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infrastructure manager or a railway undertaking to ensure the safe management of its 
operations;  
(j) "investigator-in-charge" means a person responsible for the organisation, conduct and 
control of an investigation;  
(k) "accident" means an unwanted or unintended sudden event or a specific chain of such 
events which have harmful consequences; accidents are divided into the following categories: 
collisions, derailments, level-crossing accidents, accidents to persons caused by rolling stock 
in motion, fires and others;  
(l) "serious accident" means any train collision or derailment of trains, resulting in the death 
of at least one person or serious injuries to five or more persons or extensive damage to 
rolling stock, the infrastructure or the environment, and any other similar accident with an 
obvious impact on railway safety regulation or the management of safety; "extensive 
damage" means damage that can immediately be assessed by the investigating body to cost at 
least EUR 2 million in total;  
(m) "incident" means any occurrence, other than accident or serious accident, associated with 
the operation of trains and affecting the safety of operation;  
(n) "investigation" means a process conducted for the purpose of accident and incident 
prevention which includes the gathering and analysis of information, the drawing of 
conclusions, including the determination of causes and, when appropriate, the making of 
safety recommendations;  
(o) "causes" means actions, omissions, events or conditions, or a combination thereof, which 
led to the accident or incident;  
(p) "Agency" means the European Railway Agency, the Community agency for railway 
safety and interoperability;  
(q) "notified bodies" means the bodies which are responsible for assessing the conformity or 
suitability for use of the interoperability constituents or for appraising the EC procedure for 
verification of the subsystems, as defined in Directives 96/48/EC and 2001/16/EC;  
(r) "interoperability constituents" means any elementary component, group of components, 
subassembly or complete assembly of equipment incorporated or intended to be incorporated 
into a subsystem upon which the interoperability of the high-speed or conventional rail 
system depends directly or indirectly, as defined in Directive 96/48/EC and 2001/16/EC. The 
concept of a "constituent" covers both tangible objects and intangible objects such as 
software. 
 

 

 

[………….] 

 
  

CHAPTER V 

 
ACCIDENT AND INCIDENT INVESTIGATION 

 
Article 19 
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Obligation to investigate 

 
1. Member States shall ensure that an investigation is carried out by the investigating body 
referred to in Article 21 after serious accidents on the railway system, the objective of which 
is possible improvement of railway safety and the prevention of accidents. 
2. In addition to serious accidents, the investigating body referred to in Article 21 may 
investigate those accidents and incidents which under slightly different conditions might have 
led to serious accidents, including technical failures of the structural subsystems or of 
interoperability constituents of the trans-European high-speed or conventional rail systems. 
The investigating body shall, at its discretion, decide whether or not an investigation of such 
an accident or incident shall be undertaken. In its decision it shall take into account: 
(a) the seriousness of the accident or incident;  
(b) whether it forms part of a series of accidents or incidents relevant to the system as a 
whole;  
(c) its impact on railway safety on a Community level, and 
(d) requests from infrastructure managers, railway undertakings, the safety authority or the 
Member States. 
3. The extent of investigations and the procedure to be followed in carrying out such 
investigations shall be determined by the investigating body, taking into account the 
principles and the objectives of Articles 20 and 22 and depending on the lessons it expects to 
draw from the accident or incident for the improvement of safety. 
4. The investigation shall in no case be concerned with apportioning blame or liability. 
 

 
Article 20 

 
Status of investigation 

 
1. Member States shall define, in the framework of their respective legal system, the legal 
status of the investigation that will enable the investigators-in-charge to carry out their task in 
the most efficient way and within the shortest time. 
2. In accordance with the legislation in force in the Member States and, where appropriate, in 
cooperation with the authorities responsible for the judicial inquiry, the investigators shall, as 
soon as possible, be given: 
(a) access to the site of the accident or incident as well as to the rolling stock involved, the 
related infrastructure and traffic control and signalling installations;  
(b) the right to an immediate listing of evidence and controlled removal of wreckage, 
infrastructure installations or components for examination or analysis purposes;  
(c) access to and use of the contents of on-board recorders and equipment for recording of 
verbal messages and registration of the operation of the signalling and traffic control system;  
(d) access to the results of examination of the bodies of victims;  
(e) access to the results of examinations of the train staff and other railway staff involved in 
the accident or incident;  
(f) the opportunity to question the railway staff involved and other witnesses;  
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(g) access to any relevant information or records held by the infrastructure manager, the 
railway undertakings involved and the safety authority. 
3. The investigation shall be accomplished independently of any judicial inquiry. 

 
 

Article 21 

 
Investigating body 

 
1. Each Member State shall ensure that investigations of accidents and incidents referred to in 
Article 19 are conducted by a permanent body, which shall comprise at least one investigator 
able to perform the function of investigator-in-charge in the event of an accident or incident. 
This body shall be independent in its organisation, legal structure and decision-making from 
any infrastructure manager, railway undertaking, charging body, allocation body and notified 
body, and from any party whose interests could conflict with the tasks entrusted to the 
investigating body. It shall furthermore be functionally independent from the safety authority 
and from any regulator of railways. 
2. The investigating body shall perform its tasks independently of the organisations referred 
to in paragraph 1 and shall be able to obtain sufficient resources to do so. Its investigators 
shall be afforded status giving them the necessary guarantees of independence. 
3. Member States shall make provision that railway undertakings, infrastructure managers 
and, where appropriate, the safety authority, are obliged immediately to report accidents and 
incidents referred to in Article 19 to the investigating body. The investigating body shall be 
able to respond to such reports and make the necessary arrangements to start the investigation 
no later than one week after receipt of the report concerning the accident or incident. 
4. The investigating body may combine its tasks under this Directive with the work of 
investigating occurrences other than railway accidents and incidents as long as such 
investigations do not endanger its independence. 
5. If necessary the investigating body may request the assistance of investigating bodies from 
other Member States or from the Agency to supply expertise or to carry out technical 
inspections, analyses or evaluations. 
6. Member States may entrust the investigating body with the task of carrying out 
investigations of railway accidents and incidents other than those referred to in Article 19. 
7. The investigating bodies shall conduct an active exchange of views and experience for the 
purpose of developing common investigation methods, drawing up common principles for 
follow-up of safety recommendations and adaptation to the development of technical and 
scientific progress. 
The Agency shall support the investigating bodies in this task. 
 

 
Article 22 

 
Investigation procedure 
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1. An accident or incident referred to in Article 19 shall be investigated by the investigation 
body of the Member State in which it occurred. If it is not possible to establish in which 
Member State it occurred or if it occurred on or close to a border installation between two 
Member States the relevant bodies shall agree which one of them will carry out the 
investigation or shall agree to carry it out in cooperation. The other body shall in the first 
case be allowed to participate in the investigation and fully share its results. 
Investigation bodies from another Member State shall be invited to participate in an 
investigation whenever a railway undertaking established and licensed in that Member State 
is involved in the accident or incident. 
This paragraph shall not preclude Member States from agreeing that the relevant bodies 
should carry out investigations in cooperation in other circumstances. 
2. For each accident or incident the body responsible for the investigation shall arrange for 
the appropriate means, comprising the necessary operational and technical expertise to carry 
out the investigation. The expertise may be obtained from inside or outside the body, 
depending on the character of the accident or incident to be investigated. 
3. The investigation shall be carried out with as much openness as possible, so that all parties 
can be heard and can share the results. The relevant infrastructure manager and railway 
undertakings, the safety authority, victims and their relatives, owners of damaged property, 
manufacturers, the emergency services involved and representatives of staff and users shall 
be regularly informed of the investigation and its progress and, as far as practicable, shall be 
given an opportunity to submit their opinions and views to the investigation and be allowed 
to comment on the information in draft reports. 
4. The investigating body shall conclude its examinations at the accident site in the shortest 
possible time in order to enable the infrastructure manager to restore the infrastructure and 
open it to rail transport services as soon as possible. 
 

 
Article 23 

 
Reports 

 
1. An investigation of an accident or incident referred to in Article 19 shall be the subject of 
reports in a form appropriate to the type and seriousness of the accident or incident and the 
relevance of the investigation findings. The reports shall state the objectives of the 
investigations as referred to in Article 19(1) and contain, where appropriate, safety 
recommendations. 
2. The investigating body shall make public the final report in the shortest possible time and 
normally not later than 12 months after the date of the occurrence. The report shall, as close 
as possible, follow the reporting structure laid down in Annex V. The report, including the 
safety recommendations, shall be communicated to the relevant parties referred to in Article 
22(3) and to bodies and parties concerned in other Member States. 
3. Each year the investigating body shall publish by 30 September at the latest an annual 
report accounting for the investigations carried out in the preceding year, the safety 
recommendations that were issued and actions taken in accordance with recommendations 
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issued previously. 
 

 
Article 24 

 
Information to be sent to the Agency 

 
1. Within one week after the decision to open an investigation the investigating body shall 
inform the Agency thereof. The information shall indicate the date, time and place of the 
occurrence, as well as its type and its consequences as regards fatalities, injuries and material 
damage. 
2. The investigating body shall send the Agency a copy of the final report referred to in 
Article 23(2) and of the annual report referred to in Article 23(3). 
 

 
Article 25 

 
Safety recommendations 

 
1. A safety recommendation issued by an investigating body shall in no case create a 
presumption of blame or liability for an accident or incident. 
2. Recommendations shall be addressed to the safety authority and, where needed by reason 
of the character of the recommendation, to other bodies or authorities in the Member State or 
to other Member States. Member States and their safety authorities shall take the necessary 
measures to ensure that the safety recommendations issued by the investigating bodies are 
duly taken into consideration, and, where appropriate, acted upon. 
3. The safety authority and other authorities or bodies or, when appropriate, other Member 
States to which recommendations have been addressed, shall report back at least annually to 
the investigating body on measures that are taken or planned as a consequence of the 
recommendation. 
 
  
Done at ... 
 
For the European Parliament 
The President 
 
For the Council 
The President 
 

 


