Sikkerhed frem for alt
Registrer i Synergi

Banedanmark | Synergi
Sikkerhedsbrist : Vælg sagstype

Udfyld så mange punkter, du kan. Punkter mærket med * skal udfyldes.
Skriv med blokbogstaver så udførligt og præcist som muligt.
Uheld

Dato*

Tæt ved

Utilsigtet tilstand

(dd-mm-åååå)*

Kl. (tt:mm)*

Sted*

Driftsted hvor hændelsen er konstateret

Overskrift på hændelse (titel)*

Angiv kort beskrivelse af hændelsen

Beskrivelse*

Angiv uddybende beskrivelse af hændelsen

(fortsæt på bagsiden, hvis du
mangler plads)

Risikovurdering fra rapportør

Lille

Marginal

Kritisk

Sagskategorisering

Trafikal

Teknisk

Arbejdsmiljø

Havarikommission underrettet

Er straks underrettet

Skal underrettes indenfor 72 timer

Arbejdstilsynet

Trafikstyrelsen

Anden myndighed varslet
Undersøgelsesenhed

Udfyldes af sagsbehandler

Rapporteret af enhed

Angiv enhed, hvis ikke anonym

Rapporteret af firma

Angiv firmanavn

Esktern part involveret

Angiv 3. part person – hvis relevant

Katastrofal

Rullende materiel klassificering:
Togtype

F.eks. Intercity

Litra

F.eks. MF

Rullende materiel nummer

F.eks. 5206

Tognummer
Dine kontaktdata / firma / e-mail /

Angiv dine kontaktinformationer
– med mindre du ønsker at være anonym

telefon samt data på evt. andre
involverede parter

Mulige konsekvenser, årsager og
tiltag

Kommentarer / opfølgning

Her kan du skrive yderligere kommentarer eller
angive punkter til opfølgning

Sikkerhedsstyrelsen
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