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Høring - Forslag til endringer i forskrift om sikring på jernbane (sikringsforskriften) 

Viser til Statens jernbanetilsyns høringsbrev datert 15.06.2021 vedrørende forslag til endringer i 
forskrift om sikring på jernbane (sikringsforskriften). Bane NOR gir med dette kommentarer til de 
foreslåtte endringer. 

Bane NOR legger til grunn at hovedendringer i forskriften er materielle og relatert til: 

- utvidelse av virkeområdet til også å omfatte trikk og forstadsbane 
- trikk og forstadsbanevirksomhetene deltar i sikringsutvalget 
- deltakelse i utvalget gjøres obligatorisk for alle virksomhetene som er omfattet av forskriften 
- sikringsutvalget endrer navn til «Samarbeidsforum for sikring og nasjonal beredskap» 

Videre legges til grunn at øvrige endringer i forskriften består av språklige og strukturelle endringer 
for å gjøre kravene som følger av forskriften tydeligere, ikke er ment å endre gjeldende rett, men 
presiserer og tydeliggjør det som er forventet. Det vises blant annet til forslag om ny bestemmelse 
om informasjons- og kommunikasjonssystemer, språklige endringer i bestemmelsene om 
virksomhetenes ansvar for sikring, beskyttelse av informasjon og taushetsplikt. Bestemmelsene om 
beredskap og beredskapsøvelser er også foreslått samlet i ett nytt kapittel om beredskap 

Hovedkonklusjon er at Bane NOR er positiv til foreslåtte endringer. Bane NORs klare inntrykk er at 
alle deltakende virksomheter har samme oppfatning. 

Forslag til endringer er behandlet i sikringsutvalget, senest i møte 24.06.21 og med frist til alle 
deltakende virksomheter om å gi høringskommentarer til Bane NOR, og om ønskelig evt. direkte til 
tilsynet.  

Bane NOR har mottatt følgende kommentarer fra Vy (og selskapene i gruppen). Bane NOR slutter 
seg til Vys kommentarer:  

«Vy anser det hensiktsmessig å inkludere trikk og forstadsbane i forskriften. Vi ser samtidig at med denne 
endringen blir flere virksomheter inkludert i sikringsutvalget (SUS), samt at Bane NOR blir koordinerende 
enhet også for virksomheter som ikke direkte grenser til deres rolle som infrastrukturforvalter. Vy ser ikke noen 
spesifikke utfordringer med dette, da vi anser at Bane NOR har koordinert nåværende SUS på en hensikts-
messig måte, gitt det relativt store antall virksomheter som er representert i utvalget per i dag.  
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Vy anser også Bane NOR å være kapabel til å koordinere virkeområdet trikk og forstadsbane med jernbanen 
på en hensiktsmessig måte. 

Definisjonene i § 1-3 foreslås ikke videreført av Sjt da de anses som overflødig. Vy er av den oppfatning at 
definisjoner gir en ramme for å forstå forskriften. Vy foreslår derfor at Sjt jobber for en nasjonal harmonisering 
av begrepsbruken, enten ved å anvende standarder og referere til det i forskrifter, alternativt at nasjonale 
enheter (f eks NSM) kan forvalte en nasjonal definisjonsbank. Subsidiært kan alle eller utvalgte definisjoner 
flyttes til veiledningen til forskriften og Sjt kan ta oppgaven med å holde dette ajour med rådende standard(er) 
på temaet. Dersom ikke alle definisjoner inkluderes i veiledningen ber vi om at Sjt vurderer å videreføre 
følgende utvalgte definisjoner for å lette forståelsen av forskriften og begrepene som brukes: 
 
- g)   sikring: bruk av sikringstiltak ved håndtering av risiko forbundet med tilsiktede uønskede handlinger, 
- h)   sikringstiltak: tiltak for å redusere risiko forbundet med tilsiktede uønskede handlinger, 
- sårbarhet: manglende evne til å motstå en uønsket hendelse eller opprette ny stabil tilstand dersom en 

verdi er utsatt for uønsket påvirkning, 
- k)  trussel: mulig uønsket handling som kan gi en negativ konsekvens for en entitets sikkerhet, 
- n)  verdi: ressurs som hvis den blir utsatt for uønsket påvirkning vil medføre en negativ konsekvens for 

den som eier, forvalter eller drar fordel av ressursen. 

Vy har følgende kommentarer til tekstlige mangler i spesifikke paragrafer: 
- § 2-3 Første setning endres til «Bane NOR SF skal lede og koordinere et samarbeidsforum for sikring og 

nasjonal beredskap». Evt. med referanse til Forskrift om nasjonal beredskap. 
- I § 4-3 benyttes nå begrepet «Ledelsens gjennomgang» der Sikkerhetsstyringsforskriften fortsatt benytter 

«Ledelsens gjennomgåelse».  

Vy ser at § 7-1 Beredskap inneholder krav om at beredskapen minimum skal omfatte ny bokstav f) rutiner for 
nødkommunikasjon. Dette anser vi for så vidt som relevant å spesifisere, men det kommer ikke klart frem hva 
som menes med nødkommunikasjon og på hvilket nivå det ligger. Er dette kun i toget, mellom tog og 
driftssentraler, til alle kunder uansett hvor de befinner seg, eller sågar mellom virksomheter. Det vil være en 
fordel om dette beskrives nærmere enten i forskriften, eller subsidiært i veiledningen til forskriften. 

Det fremstår mer ryddig og er en positiv endring at Beredskap nå er samlet i et eget kapittel 7.  

Vy anser at strukturen i utkastet til revidert Sikringsforskift er ryddig, oversiktlig og hensiktsmessig. 
Kommentarene til revidert Sikringsforskrift er også nyttige og tydeliggjør hva som menes med kravene og 
hvordan de skal forstås. 

På overordnet nivå kan ikke Vy se at endringen medfører administrative eller økonomiske konsekvenser av 
betydning». 

Utover dette vil Bane NOR kommentere på kapittel 3: System for styring av sikring: Vi ønsker at det 
som i tidligere versjon av forskriften fortsatt er presisert at «jernbanevirksomheten skal ha et 
styringssystem som dekker sikring» (ikke «styringssystem for sikring»). 

Videre har Bane NOR mottatt høringskommentar med ønske om at tilsynet vurderer behov for å 
presisere om brudd på § 3-5 om taushetsplikt medfører personlig ansvar, herunder vurdere 
sammenheng med §§ 4-1 og 4-2 om ansvar til virksomhetens øverste ledelse. 

 

Med vennlig hilsen 

Otto A. Breivik  
Leder Samfunnssikkerhet, Konsern 
Konsernstab Sikkerhet og kvalitet 
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