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Høringsbrev - forslag til endringer i forskrift om sikring på jernbane
(sikringsforskriften)
Politidirektoratet viser til høring av forslaget til endringer i forskrift om sikring på jernbane.
Sikringsforskriften har hjemmel i jernbaneloven § 6a og gir utfyllende bestemmelser om
sikring mot tilsiktede uønskede handlinger mot skinnegående transport som omfattes av
jernbaneloven.
Formålet med sikringsforskriften er at jernbanevirksomhetene skal arbeide forebyggende for å
unngå, og begrense konsekvensene av, tilsiktede uønskede handlinger. Dette omfatter arbeid
for å forhindre og begrense konsekvensene av terror, sabotasje og trussel om dette, og
hærverk og tyveri med særlig stort skadepotensiale. Forskriften inneholder derfor
bestemmelser som blant annet setter krav til virksomhetene om styringssystem for sikring,
beskyttelse av informasjon, taushetsplikt, ledelsens ansvar og oppgaver, kompetanse og
opplæring, risikovurderinger, beredskap, måling, oppfølging og forbedring.
Det foreslås følgende materielle hovedendringer i forskriften:
-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,
og
-sikringsutvalget endrer navn til "Samarbeidsforum for sikring og nasjonal beredskap"
I forskriftsutkastets kapittel 7 foreslås regulering av beredskap og beredskapsøvelser.
Forskriften berører politiet i beredskapsmessig og operativt samarbeid og samvirke med andre
aktører for å redusere risiko, forebygge og stanse terrorhandlinger mv. Forslaget inneholder
således forslag om at politiet kan delta i Samarbeidsforum for sikring og nasjonal beredskap,
jfr. forslag til forskriften § 2-3, tredje ledd, siste punktum. Politidirektoratet viser til at Oslo
politidistrikt deltar i forum av nevnte type.
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Med bakgrunn i høringsnotatet og forslaget til ny forskrift, har Politidirektoratet ikke
merknader til saken og tiltrer forslaget.
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