LKAB Malmtrafik AB
TILSYNSRAPPORT NR. 2017-33
Merking og registrering av kjøretøy

1

Bakgrunn og mål

Statens jernbanetilsyn har i 2016 og 2017 gjennomført kontroller knyttet til merking av
jernbanekjøretøy.
Jernbanekjøretøy som brukes på det nasjonale jernbanenettet skal kunne identifiseres som individ og
være sporbart. Dette innebærer bl.a. at det skal være:


registrert i aktuelt nasjonalt kjøretøyregister
- punkt 1 i NVR-forskriften1



merket i henhold til kravene i gjeldende regelverk:
-

Kjøretøyforskriften2 §6

-

Samtrafikkforskriften3 §31

-

TSI OPE4 punkt 4.2.2.3, tillegg H

-

NVR-forskriften, del 1 til vedlegg 6

Formålet med kontrollene, som har vært stikkprøvebaserte, var å undersøke om jernbaneforetakene
oppfyller krav i jernbanelovgivningen knyttet til merking, identifisering og registrering av
jernbanekjøretøy.

2

Konklusjon

Ved kontroll, den 26. juni 2017 i Narvik, ble merking av jernbanekjøretøy påført LKABs logo visuelt
kontrollert. Det ble ikke funnet avvik fra merkekrav.
Rapportdato: 21.09.2017

Erik Ø. Reiersøl-Johnsen
Direktør

Kuno Lundkvist
Revisjonsleder
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3

Avvik

Det ble ikke avdekket avvik under kontrollen.

4

Observasjoner

Det ble ikke notert noen observasjoner under kontrollen.

5

Andre forhold

Det ble ikke notert andre forhold under kontrollen.

6

Om kontrollen

6.1 Administrative data
2017-33
Rapport nr.:
16/864
Saksnr.:
LKAB Malmtrafik AB
Virksomhet:
Kuno Lundkvist
Inspektør:
6.2 Gjennomføring og omfang av kontrollen
Kontrollen ble foretatt den 26. juni 2017 i Narvik. Kontrollen omfattet at merking overensstemmer med
regelverkskravene, herunder om det var godt synlig på hvert enkelt kjøretøy
6.3 Kontrollkriterier
Kontrollkriteriene er merke- og registreringskrav i kjøretøyforskriften, samtrafikkforskriften og TSI OPE
og NVR-forskriften.
En oversikt over jernbanelovgivningen med kommentarer er gitt på http://www.sjt.no/andre-valg/andrevalg/regelverk/.
6.4 Om tilsynsfunn
Statens jernbanetilsyn grupperer tilsynsfunn i avvik og observasjoner.
Avvik er mangel på oppfyllelse av krav i eller i medhold av lov.
Observasjon er forhold som ikke er avvik, men som kan utvikle seg til det.
6.5 Kontrollrapport
Denne rapporten beskriver funn fra kontroll av kjøretøyene.
Kontrollen er basert på stikkprøver. Det innebærer at det kan eksistere mangler som ikke er blitt
avdekket.
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