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Uddrag af Jernbanelov 
 
 
 

Kapitel 13 

Havarikommissionen for Civil Luftfart og Jernbane 
 

Undersøgelse af jernbaneulykker 
 

§ 81. Havarikommissionen undersøger alvorlige ulykker på jernbaneområdet i Danmark. 
Stk. 2. Havarikommissionen kan undersøge øvrige ulykker og hændelser på jernbaneområdet i Dan- 

mark. 
Stk. 3. Havarikommissionen kan endvidere iværksætte undersøgelser i forbindelse med alvorlige ulyk-

ker, ulykker og hændelser på jernbaneområdet i udlandet, såfremt den kompetente udenlandske myndig- 
hed anmoder herom. 

 

§ 82. Når en ulykke eller hændelse på jernbaneområdet er indtruffet i Danmark, skal Havarikommissio-
nen omgående underrettes herom af den pågældende jernbanevirksomhed og infrastrukturforvalter. 

Stk. 2. En jernbanevirksomhed, der benytter dansk registreret køretøj, skal omgående underrette Havari- 
kommissionen herom, hvis ulykken eller hændelsen på jernbaneområdet sker i udlandet. 

Stk. 3. Trafikstyrelsen skal omgående underrette Havarikommissionen om de ulykker og hændelser på 
jernbaneområdet, som Trafikstyrelsen bliver bekendt med. 

Stk. 4. Transportministeren fastsætter nærmere regler om underretningspligt og rapportering af ulykker 
og hændelser på jernbaneområdet. 

 

§ 83. Havarikommissionen bestemmer omfanget af og formen for de undersøgelser, der foretages i an- 
ledning af en ulykke eller hændelse på jernbaneområdet, jf. dog stk. 2. 

Stk. 2. Transportministeren kan på ethvert tidspunkt pålægge Havarikommissionen at foretage yderlige- 
re undersøgelser i en sag. 

Stk. 3. Havarikommissionen kan genoptage en afsluttet undersøgelse, såfremt der fremkommer nyt og 
væsentligt materiale i sagen. 

 

§ 84. Ved Havarikommissionens undersøgelse af en ulykke eller hændelse på jernbaneområdet skal un-
dersøgelseslederen udføre sine opgaver så effektivt og hurtigt som muligt. 

 

§ 85. Når en ulykke eller hændelse på jernbaneområdet undersøges af Havarikommissionen, må de køre-
tøjer, der er indblandet i ulykken, og den berørte jernbaneinfrastruktur, dele eller indhold heraf eller 
spor i øvrigt ikke fjernes eller røres, før Havarikommissionen eller politiet i forståelse med Havarikom- 
missionen giver tilladelse hertil. 

Stk. 2. Havarikommissionen har ret til at registrere bevismateriale og i forståelse med politiet at foretage 
fjernelse af vragdele, jernbaneinfrastruktur, dele eller indhold heraf eller spor i øvrigt til undersøgelser, 
målinger og kontrol. 

 

§ 86. Havarikommissionen kan fra alle relevante virksomheder og myndigheder forlange al dokumenta-
tion, der er nødvendig for undersøgelsen, fremlagt, herunder oplysninger i dødsattester udstedt efter rets- 
lægeligt ligsyn og oplysninger i retslægelige obduktionserklæringer. 

Stk. 2. Havarikommissionen kan endvidere foretage afhøringer af enhver person, som må formodes at 
kunne give oplysninger af betydning for undersøgelsen. 

 

§ 87. Havarikommissionen kan forlange retligt forhør efter retsplejelovens § 1018. 
 

§ 88. Havarikommissionen har uden retskendelse adgang til at foretage undersøgelse af køretøjer og 
jernbaneinfrastruktur, uanset om disse befinder sig på privat område. 

 



 

§ 89. Havarikommissionen kan for infrastrukturforvalternes og jernbanevirksomhedernes regning udfø-
re eller kræve udført afprøvninger, målinger og kontrol, forlange udtalelser fra infrastrukturforvalternes 
og jernbanevirksomhedernes ledelse og medarbejdere og kræve al dokumentation udleveret i den forbin-
delse. 

§ 90. Havarikommissionen kan, i det omfang det skønnes fornødent, kræve politiets og Trafikstyrelsens 
bistand til undersøgelse af ulykker og hændelser på jernbaneområdet. 

Stk. 2. Foreligger der mistanke om strafbart forhold, kan politiet selvstændigt foretage de efterforsk-
ningsskridt, der af anklagemyndigheden skønnes fornødne, og kan hertil kræve bistand af Trafikstyrelsen 
og Havarikommissionen. 

 

§ 91. I forbindelse med undersøgelse af ulykker og hændelser på jernbaneområdet kan Havarikommissi-
onen ved konstatering af forhold, der udgør en risiko for jernbanesikkerheden, anmode Trafikstyrelsen om 
at udstede påbud eller forbud til infrastrukturforvalterne og jernbanevirksomhederne om udbedring af dis-
se forhold. 

 

§ 92. Havarikommissionen skal løbende holde Trafikstyrelsen underrettet om fund og omstændigheder 
omkring en undersøgelse, der skønnes af væsentlig betydning for jernbanesikkerheden, og skal uden unø-
digt ophold gøre Trafikstyrelsen bekendt med sine vurderinger heraf. 

 

§ 93. Når undersøgelsen er afsluttet, udarbejder Havarikommissionen en rapport om undersøgelsens re-
sultater med eventuelle anbefalinger om sikkerhedsmæssige forhold m.v. Rapporten sendes til transport- 
ministeren og Trafikstyrelsen. Rapporten offentliggøres, medmindre afgørende hensyn taler herimod. Så-
fremt Havarikommissionen ikke offentliggør en rapport, skal denne beslutning offentliggøres. 

Stk. 2. Når den foretagne undersøgelses omfang taler derfor, kan Havarikommissionen fravige stk. 1 og 
i stedet udarbejde en kortfattet redegørelse. 

Stk. 3. I tilfælde af yderligere undersøgelser efter § 83, stk. 2, eller genoptagelse af en undersøgelse ef- 
ter § 83, stk. 3, udarbejder Havarikommissionen en rapport eller redegørelse i overensstemmelse med stk. 
1 og 2. 

 

Organisering 
 

§ 94. Havarikommissionen er uafhængig og er ikke undergivet instruktionsbeføjelser fra transportmini-
steren. 

Stk. 2. Transportministeren kan dog pålægge Havarikommissionen særlige opgaver, der har et generelt 
jernbanesikkerhedsmæssigt formål. 

Stk. 3. Transportministeren fastsætter Havarikommissionens sammensætning. 
 

§ 95. Havarikommissionen skal beslutte, at repræsentanter for fremmede stater kan deltage i Havari- 
kommissionens arbejde, i det omfang Danmark ved aftale har forpligtet sig hertil. 

Stk. 2. Havarikommissionen kan, hvor den finder det nødvendigt, beslutte, at sagkyndige kan deltage i 
Havarikommissionens arbejde. 

 

Årsberetning 
 

§ 96. Havarikommissionen offentliggør hvert år en beretning om sin virksomhed på jernbaneområdet. 
Samtidig med offentliggørelsen sendes beretningen til Det Europæiske Jernbaneagentur. 

 

§ 97. Trafikstyrelsen giver mindst én gang om året tilbagemelding til Havarikommissionen om, hvilke 
foranstaltninger der er gennemført eller planlagt som resultat af anbefalinger i Havarikommissionens rap- 
porter og redegørelser. 

 
Tavshedspligt 

 

§ 98. Havarikommissionen, Trafikstyrelsen, tilkaldte sagkyndige og andre, der medvirker i en undersø-
gelse, som foretages af Havarikommissionen, er under ansvar efter straffelovens §§ 152-152 e forpligtet 
til over for uvedkommende at hemmeligholde, hvad de bliver vidende om i forbindelse med undersøgel-
sen. 


