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1 Bakgrunn og mål 

Statens jernbanetilsyn skal ha fokus på gjennomføring av operative tilsyn i 2014. 
 
Formålet med dette tilsynet var å undersøke hvordan Jernbaneverket oppfyller krav i 
jernbanelovgivningen knyttet til kjøring av tog. 
 
Tog 55103 var et tog med materiell på vei til Arna, og intervju av fører ble foretatt før avgang fra 
Hønefoss stasjon.  

2 Konklusjon 

Det ble ikke funnet mangler knyttet til førernes sertifikat og førerbevis for den aktuelle kjøringen. 
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Erik Ø. Reiersøl-Johnsen 
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Revisjonsleder 
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3 Avvik 

Det ble ikke konstatert avvik under inspeksjonen. 

 

4 Observasjoner 

Det ble ikke konstatert observasjoner under inspeksjonen 
 

5 Andre forhold 

Det ble ikke notert andre forhold under inspeksjonen. 

 

6 Om inspeksjonen 

6.1 Administrative data 

Saksnr.: 14/346 

Virksomhet: Jernbaneverket 

Kontaktperson: Jens Melsom 

Inspeksjonslag: Geir-Rune Samstad, revisjonsleder 

 Jørgen Sundt, fagekspert 

 Mette Mjelstad, fagrevisor 

 Bente Mjøs, fagekspert 

6.2 Gjennomføring av inspeksjonen 

Jernbaneverket ved togekspeditør på Hønefoss og togets fører la godt til rette for gjennomføring av 
inspeksjonen. 

6.3 Omfang 

Inspeksjonen ble gjennomført uanmeldt 14.03.2014 fra kl. 08.00 til 09.00 i spor 7 på Hønefoss. 
Føreren ble intervjuet om opplæring og fremviste førerbevis og sertifikat.  
 
Jernbaneverket har dokumentert at opplæringen er i henhold til egne krav og rutiner. Inspeksjonen 
omfattet ikke innholdet av opplæringen som er gitt. 

6.4 Kriterier for tilsynet 

Kriteriene for tilsynet er kravene som er stilt i jernbanelovgivningen. En oversikt over 

jernbanelovgivningen med kommentarer er gitt på: http://www.sjt.no/no/Lover-og-forskrifter/. 

6.5 Tilsynsrapport 

Statens jernbanetilsyn praktiserer negativ rapportering fra tilsyn. Det vil si at tilsynsrapporter i 

hovedsak omhandler manglende samsvar med norsk jernbanelovgivning. Forhold der kravene er 

tilfredsstillende oppfylt beskrives normalt ikke.  

  

http://www.sjt.no/no/Lover-og-forskrifter/
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Vedlegg 1 – Stikkprøver i feltarbeidet  

Følgende stikkprøver ble gjort på stedet: 
 

Stikkprøve Kommentar 

Vognopptak for tog 55103  

Førerbevis   

Sertifikat   

Typeopplæring    

Strekningsopplæring   

Trekkraft MZ 1458 
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