Lov nr 510 af 01/05/2019

Uddrag af lov om ændring af jernbaneloven
21. I § 81 indsættes som stk. 4:
»Stk. 4. Indleder Havarikommissionen en undersøgelse efter stk. 1 og 2, underretter
Havarikommissionen inden 7 dage agenturet herom. Havarikommissionen oplyser agenturet om
dato og tidspunkt for ulykken eller hændelsen og om stedet og ulykkens eller hændelsens karakter
og konsekvenser med hensyn til dræbte og tilskadekomne og materielle skader.«
22. I § 82 indsættes efter stk. 3 som nye stykker:
»Stk. 4. De pågældende jernbanevirksomheder og infrastrukturforvaltere og Trafik-, Bygge- og
Bolig‐ styrelsen videregiver omgående alle tilgængelige oplysninger om ulykken eller hændelsen
til Havarikom‐ missionen.
Stk. 5. Havarikommissionen træffer hurtigst muligt og senest 2 måneder efter modtagelse af
meddelelsen om ulykken eller hændelsen afgørelse om, hvorvidt en undersøgelse skal indledes.«
Stk. 4 bliver herefter stk. 6.
23. I § 83, stk. 1, indsættes efter »jf. dog stk. 2«: »-6«.
24. I § 83 indsættes efter stk. 1 som nye stykker:
»Stk. 2. Havarikommissionens undersøgelser vedrører ikke spørgsmålet om placering af skyld
eller erstatningsansvar.
Stk. 3. Havarikommissionen skal give den relevante infrastrukturforvalter, de involverede
jernbanevirksomheder, Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen, agenturet, ofrene og deres familie, ejere
af beskadigede gen‐ stande, fabrikanter, involverede beredskabstjenester og repræsentanter for
personale og brugere mulighed for at fremlægge relevante tekniske oplysninger med henblik på at
forbedre undersøgelsesrapportens kvalitet.
Stk. 4. Havarikommissionen skal tage hensyn til ofrenes og deres families rimelige behov og
holde dem underrettet om de fremskridt, der er gjort i undersøgelsen.
Stk. 5. Havarikommissionen skal høre og underrette alle parter om undersøgelsens
resultater.« Stk. 2 og 3 bliver herefter stk. 6 og 7.
25. I § 85, stk. 2, indsættes efter »ret til«: »straks«.
26. I § 86, stk. 1, indsættes efter »dokumentation«: »og bevismateriale«.
27. I § 88 indsættes efter »til«: »omgående«, og efter »jernbaneinfrastruktur« indsættes: »samt
trafikstyrings- og signalanlæg«.
28. I § 93, stk. 1, indsættes efter 1. pkt. som nyt punktum:
»Anbefalinger stiles til Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen og, hvis det er nødvendigt på grund af
anbefalingens karakter, til agenturet, til andre organer eller myndigheder i den berørte medlemsstat
eller til andre medlemsstater.«

29. I § 93, stk. 1, 2. pkt., der bliver 3. pkt., indsættes efter »transportministeren«: », agenturet,
relevante parter, de berørte organer, parter i andre medlemsstater«.
30. I § 93 indsættes efter stk. 1 som nyt stykke:
»Stk. 2. Kan Havarikommissionen ikke offentliggøre den endelige rapport inden for 12 måneder,
udsen‐ der Havarikommissionen en foreløbig erklæring med nærmere oplysninger om fremskridt i
relation til undersøgelsen og eventuelle sikkerhedsspørgsmål, der er blevet rejst. Denne erklæring
udsendes som minimum på hver årsdag for ulykken eller hændelsen.«
Stk. 2 og 3 bliver herefter stk. 3 og 4.
31. I § 93 indsættes som stk. 5:
»Stk. 5. Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen og de organer og myndigheder, som anbefalinger efter
stk. 1 måtte være stilet til, træffer de nødvendige foranstaltninger til at sikre, at der tages behørigt
hensyn til Havarikommissionens eller andre undersøgelsesorganers anbefalinger på
sikkerhedsområdet, og at de føl‐ ges op af korrigerende foranstaltninger.«
32. § 95, stk. 1, indsættes efter »hertil«: », medmindre deltagelsen undergraver
Havarikommissionens uafhængighed«.
33. Efter § 95 indsættes før overskriften før § 96:
»§ 95 a. Havarikommissionen udveksler synspunkter og erfaringer med de andre
undersøgelsesorganer og kan deltage i det fælles europæiske peerevalueringsprogram.«
34. I § 97 indsættes som stk. 2:
»Stk. 2. Agenturet og andre myndigheder eller organer, til hvem der er stilet anbefalinger, giver
med jævne mellemrum Havarikommissionen tilbagemelding om, hvilke foranstaltninger der er
truffet eller som resultat af en given anbefaling.«

