Blanket til brug ved indberetning af data vedrørende ulykker,
forløbere til ulykker og sikkerhedsmæssige uregelmæssigheder mv.
Jernbanevirksomheder, jernbaneinfrastrukturforvaltere, veteranbaner og veterantog skal
indberette data elektronisk, jf. § 5, stk. 1. Veteranbaner og veterantog kan også anvende
blanketten til indberetning, jf. § 5, stk. 2. Andre personer, jf. § 2, stk. 2, skal ved indberetning
af sikkerhedsmæssige uregelmæssig-heder udfylde blankettens punkt 1-9, jf. § 6.
Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen foretager en direkte indtastning af de indberettede
oplysninger i Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsens database. Ved udfyldelsen af denne blanket
accepteres det, at eventuelle personhenførbare oplysninger kommer til at indgå i Trafik-,
Bygge- og Boligstyrelsens database.

Grunddata punkt 1 - 9
1

Kontaktoplysninger

Navn/virksomhed

2

Involveret virksomhed

3

Dato og tidspunkt

4

Sted

Angiv

Fra/på station
Til station
Jernbanestrækning (TIB)
Kilometrering
Spornummer
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Type af fast installation

Afkryds (evt. nr.)

Perron
Signal
Jernbaneoverkørsel:
Jernbaneoverkørsel m. automatisk advarselsanlæg
Jernbaneoverkørsel m. automatisk bomanlæg
Jernbaneoverkørsel m. automatisk bomanlæg
og beskyttelse på banesiden
Jernbaneoverkørsel m. automatisk advarselsanlæg
der betjenes manuelt
Jernbaneoverkørsel m. bomanlæg,
der betjenes manuelt
Usikret jernbaneoverkørsel
Sporskifte
Bro eller viadukt
Tunnel
Ingen oplysninger
5

Driftstype

Afkryds

Rangering

Driftsikringssystem (ATC/HKT)

Afkryds

Ja
Nej, materiel uden anlæg
Nej, materiel med anlæg men udkoblet
Nej, strækning med anlæg men udkoblet
Nej, strækning uden anlæg
6

Passager
Intercitytog (Hovedstrækning)
Regionaltog
Lokale tog
S-tog
Metro
Veteranbane
Andet
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Gods

Eksport tog
Andet
Materieltog
Lokomotiver uden vogne
Arbejdskøretøj
Test af rullende materiel
Uidentificeret tog
7

Tog ( I det omfang oplysningerne er kendte )

8

Kategori af ulykke, forløber til ulykke eller sikkerhedsmæssig uregelmæssighed mv.

Angiv

Afkryds

Ulykke
Togsammenstød (Kollision)
Afsporing
Ulykker i jernbaneoverkørsler
Personskade m. rullende materiel i bevægelse
Brand i rullende materiel
Andet
Farligt gods
Ulykker, som involverer et jernbanekøretøj med farligt gods
Ulykker, hvor der forekommer udslip af farligt gods
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9

(fri tekst)

Fejltilstande eller fejlhandlinger

Afkryds

Infrastruktur
Energi
Styringskontrol og signaler
Drift- og trafikstyring
Rullende materiel
Personalefunktion
Vejrforhold
Omgivelser
Andet
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Konsekvenser ved ulykker punkt 10
Punktet er valgfrit ved ulykker uden personskade og ved
ulykker, hvor omkostningerne er mindre end 1,2 mio. kr.
10

			
Antal

Skadestype

Antal

Dræbte
Alvorligt tilskadekomne
Lettere tilskadekomne
Kr.

Minutter
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Persondatabeskyttelse
I henhold til EU’s databeskyttelsesforordning (GDPR) vil vi i det følgende oplyse dig om,
hvordan styrelsen håndterer de personoplysninger, som vi modtager og behandler om dig .

Vi er dataansvarlig – hvordan kontakter du os?
Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen er dataansvarlig for behandlingen af de personoplysninger,
som vi modtager om dig. Hvis du har spørgsmål til styrelsens behandling af dine
personoplysninger, er du altid velkommen til at kontakte os eller Transport-, Bygnings- og
Boligministeriets uafhængige databeskyttelsesrådgiver via kontaktoplysningerne nedenfor:

Styrelsens kontaktoplysninger
Carsten Niebuhrs Gade 43
1577 København V
Telefon: 7221 8800
E-mail: info@tbst.dk
CVR-nr.: 27186386

Databeskyttelsesrådgivers kontaktoplysninger
E-mail: dpo@tbst.dk
Telefon: 41780531

Formålene med behandlingen af dine personoplysninger
Styrelsen behandler dine personoplysninger til følgende formål:
At Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen får indberetningerne og vi kan kontrolsikre dem.

Retsgrundlaget for behandlingen af dine personoplysninger
Retsgrundlaget for vores behandling af dine personoplysninger følger af:
Jf § 78 stk. 3 i jernbaneloven, lov nr. 686 af 27 maj 2015
Kategorier af personoplysninger
Styrelsen behandler følgende kategorier af personoplysninger om dig:

Navn og kontaktoplysninger

Hvor dine personoplysninger stammer fra
Hvis indberetningen fører til en undersøgelse kan det ikke siges hvad dette fører til af
oplysninger som skal indhentes for at kunne belyse sagen tilstrækkeligt

Opbevaring af dine personoplysninger
De oplysninger, styrelsen skal journalisere, afleveres løbende til Rigsarkivet efter arkivlovens
regler og Statens Arkivers bestemmelser herom. Oplysninger vi modtager, der ikke er omfattet
af styrelsens pligt til at journalisere, vil blive slettet, når vi ikke længere har behov for dem.

Dine rettigheder
Du har efter databeskyttelsesforordningen en række rettigheder i forhold til vores behandling
af oplysninger om dig. Hvis du vil gøre brug af dine rettigheder skal du kontakte os.

Ret til at se oplysninger
Du har ret til at få indsigt i de oplysninger om dig, som vi behandler (indsigtsret), eller til at
søge om aktindsigt.

Ret til berigtigelse
Du har ret til at få urigtige oplysninger om dig selv rettet.

Ret til sletning
I særlige tilfælde har du ret til at få slettet oplysninger om dig, inden tidspunktet for vores
almindelige generelle sletning indtræffer. Det gælder alene oplysninger, som ikke er
journaliseringspligtige.
Du kan læse mere om dine rettigheder i Datatilsynets vejledning om de registreredes
rettigheder, som du finder på www.datatilsynet.dk.

Klage til Datatilsynet
Du har ret til at indgive en klage til Datatilsynet, hvis du er utilfreds med den måde, vi
behandler dine personoplysninger på. Du finder Datatilsynets kontaktoplysninger på
www.datatilsynet.dk.

