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Remiss- Olycksregister och djupstudier på transportområdet

Sammanfattning
Arbetsmiljöverket har granskat delbetänkandet gällande olycksregister och
djupstudier på transportområdet och ser positivt på de förslag som framförs.

Arbetsmiljöverkets synpunkter och ställningstaganden
Arbetsmiljöverket samtycker till att olycksregistret Strada kvalitetssäkras genom
att det lagstadgas att Transportstyrelsen i fortsättningen svarar för detta register.
Arbetsmiljöverket ställer sig också bakom förslaget att ta fram en
författningsreglering för att göra sjukvårdens registrering obligatorisk i Strada.
Strada tillför värdefull information om trafikrelaterade olyckor som kan bidra till
att öka säkerheten i trafiken; också för personer som kör bil i sitt arbete eller till
och från arbete. Arbetsmiljöverket jämför ofta arbetsmiljöstatistik som berör
trafikolyckor med statistik från olycksregistret Strada, varför det tillika ligger i
Arbetsmiljöverkets intresse att detta register kvalitetssäkras.
Arbetsmiljöverket är-. även positiva till att Trafikverkets djupstudier av olyckor
som lett till dödsfall fortgår, då dessa utgör ett viktigt underlag till
trafiksäkerhetsarbetet och för framställandet av officiell statistik. Vidare
samtycker Arbetsmiljöverket till förslaget om att djupstudier införs på
järnvägsområdet, då detta även kan ge positiva arbetsmiljöeffekter. Ur
arbetsmiljösynpunkt är denna typ av djupstudier intressanta eftersom suicidfall
ofta utgör psykiska påfrestningar för lokförare och tågvärdar. Att bidra till ökad
trafiksäkerhet genom att införa djupstudier på järnvägsområdet är därför positivt
även ur arbetsmiljösynpunkt.

Postadress: 112 79 Stockholm • Besöksadress: Lindhagensgatan 133, Stockholm
Telefon: 010-730 90 00 •Telefax: 08-73019 67
E-post: arbetsmiljoverket@av.se • Webbplats: www.av.se
Organisationsnummer: 202100-2148

YTTRANDE

•

tiJ

ARBETSMILJÖ

Datum

Vår betecknino

Sid

2015-02-27

AS 2014/ 121653

2 (2)

VERKET

De som deltagit
Yttrandet har avgetts av tf. generaldirektör Bernt Nilsson. I den slutliga
handläggningen har även Anna Middelman, Ywonne Strempl och Anna
Fogelberg Wik deltagit. Föredragande har varit Ellinor Ivarsson.
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Tf. Generaldirektör
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