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Høring - forslag til endring i utkast til ny sikkerhetsforskrift 

 

Vi viser til tidligere høring (brev av 30. august 2018) om gjennomføring av direktiv (EU) 

2016/798 om jernbanesikkerhet (sikkerhetsdirektivet) i norsk rett gjennom en ny 

sikkerhetsforskrift. 

 

Sikkerhetsdirektivet er en del av den tekniske pilaren i den fjerde jernbanepakken. Av flere 

grunner er gjennomføringen av denne pakken forsinket i Norge, noe vi regner med er kjent for 

de fleste.  

 

Statens jernbanetilsyn har etter at den tidligere høringsrunden er avsluttet foretatt en fornyet 

gjennomgang av forskriftsutkastet. Vi har også hatt dialog med Det europeiske jernbanebyrået 

(ERA) og Kommisjonen når det gjelder behov for en tydeliggjøring av krav i norsk lovgivning om 

enkeltfeilprinsippet og barrierer.  

 

Denne dialogen har gjort at vi har fått aksept for å videreføre eksisterende bestemmelse i 

sikkerhetsstyringsforskriften § 2-3 som en nasjonal regel i ny sikkerhetsforskrift. Bestemmelsen 

er foreslått tatt inn som ny § 5-5 i forskriftsutkastet. 

 

I tillegg har vår gjennomgang ført til at vi har revurdert behovet for å gjennomføre bestemmelser 

i direktivet som ikke er nødvendige for etterlevelsen. Med det mener vi bestemmelser som 

forteller noe om for eksempel ERAs og Kommisjonens forpliktelser, framgangsmåten for å 

etablere eventuelle nasjonale krav mv. Det går fram av vedlagte forskriftsutkast hva vi mener 

kan bortfalle. Vi ber spesielt om høringsinstansenes syn på dette. 

 

For ordens skyld gjør vi oppmerksom på at vedtak og ikrafttredelse av forskriften forutsetter at 

direktivet innlemmes i EØS-avtalen. 

 

Det er begrenset med endringer i det nye forskriftsutkastet, og derfor settes høringsfristen til 

seks uker fra i dag, 1. mars 2021. 
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Med hilsen 

 

 

Janne Brenne 

Avdelingsdirektør, Regelverk og internasjonalt 
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