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Beskrivning
Dokument upprättat
Förtydliganden
Lagt till person som utför åtgärd

Handläggare
B Fura
H Reiler
H Reiler

Förslag till förändringar av denna föreskrift kan ställas till: Trafiksäkerhetsansvarig (SÄA) i Svenska Motorvagnsklubben.
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Syfte

Formuläret på nästa sida används vid avvikelser i syfte att utreda ansvar för eller dokumentera
en händelse, allt i syfte att registrera händelserna och deras karaktär samt att öka
möjligheterna att ständigt förbättra kvalitén och säkerheten på SMoKs produkter.
OBSERVERA att alla avvikelser ska registreras och inlämnas till SÄA. Det är inte varje
funktionärs uppgift att avgöra OM en avvikelserapport ska ifyllas. Det ska även poängteras att
syftet med en avvikelse inte är att hänga ut någon individ men att kunna granska en händelse i
tillräcklig detalj för att kunna ta fram en handlingsplan eller införa en korrigerande åtgärd för
att händelsen inte ska kunna inträffa igen eller få en mindre allvarlig påföljd.
Avvikelserapporten inlämnas till säkerhetsansvarig (SÄA) som genomgår rapporten, inför
innehållet i avvikelserapportliggaren och arkiverar avvikelserapporten med år och löpnummer
efter färdigställande. Avvikelserapporten ska arkiveras under minst fem år.
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Omfattning

Blanketten ifylls av operativ arbetsledare, funktionär ombord på tåg eller SMoK-funktionär
som upplever en avvikelse som i enlighet med SMoKs regelverk (SMoKD 30.001) måste
registreras och behandlas.
OBSERVERA att endast formuläret på nästa sida används för avvikelseregistrering. Denna
sida används för att kunna versionshantera avvikelserapporten.
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SMoK Avvikelserapport
Datum för avvikelserapport:

Datum för inträffad avvikelse:

Avvikelserapportnummer (ifylls av SÄA):
Vem upptäckte avvikelsen:
Var inträffade händelsen:
Vilket/vilka fordon ingick:
Eventuell bilaga?
Ritning/karta Markera/angiv
Beskriv händelsen (brand, kollision, personolycka, plankorsningsolycka, påkörning,
urspårning, utsläpp eller annan olycka,):

Eventuella kontaktuppgifter till ”vittnen”:

Förslag till åtgärder för att undvika framtida avvikelser:

Vidtagna åtgärder (Inklusive uppgift om ansvarig och åtgärdsdatum):

Kommentarer från SÄA:
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