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Common Occurrence Reporting 

– hva betyr det?

v/ Katherine Hui, senioringeniør, 

avdeling Sikkerhetsstyring og tilsyn, SJT
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Hva er Common Occurrence Reporting (COR)?

Tilsvarende den nasjonale uønskede hendelser (UH)-

rapporteringen i dag

Rapporteringen går direkte til ERA via eget rapporteringsverktøy

Alle UH skal rapporteres til ERA
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Bakgrunn

ERAs paper om COR fra 11.09.2014
• Erfaringer fra sjøfart og luftfart – behov for UH-rapporteringssystem på 

jernbanen

Fire DNV-GL rapporter
• Proposal for common occurrence reporting regimes and systems 

including taxonomy, datert 9. desember 2015

• Research on risk models at the european level, final report, 
datert 31. august 2015 

• Assessment of existing national occurrence reporting regimes and 
systems, datert 9. desember 2015 

• Review of data quality and approach of the Agency annual report on
safety, impact assessment, datert 9. desember 2015
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Tidsplan

Prosjektplanen til ERA 2014 - 2016

ERA-rapport om 
bakgrunnen for 
COR 

Møte i Amiens 
hos EPSF

ERA utgir 
rapporten:  
Designing 
the 
common 
occur-
ences and 
taxonomy 
for COR

Workshop 
hos ERA ifm. 
den utgitte 
rapporten i 
mai

Kommentar-
frist til 
rapporten 
fra mai

ERA gir 
tilbakemelding 
til de 166 
kommentarene 
ifm. rapporten 
fra mai

ERA utgir 
revidert 
versjon av 
rapporten 
fra mai

Workshop 
– Phasing 
and 
Legislation

Workshop –
Roles, 
Governance, 
Use of Data 
and Access

DNV-GL-
rapporter
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Regelverket for UH-rapportering

Sikkerhetsdirektivet

 Jernbaneundersøkelsesloven

• Hva som skal rapporteres

Varsling- og rapporteringsforskriften

• Når det skal rapporteres

Sikkerhetsstyringsforskriften

• Hva virksomhetene gjør internt med rapporteringen
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Hva betyr dette for tilsynet og virksomhetene?

Rapporteringene går direkte til ERA og ikke til tilsynet

• All fri tekst skal rapporteres på engelsk

 Ingen grensesnitt mellom eksisterende og COR-systemet

Må ha to rapporteringssystemer slik COR er skissert i dag

• En for COR

• En for intern bruk med tanke på sikkerhetsstyring i egen virksomhet

Tilgang til COR/ taushetsplikt

Omfattende rapporteringsstruktur i COR

Fare for dobbelrapportering av hendelser
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Hvilke aksjoner har tilsynet foretatt seg etter sommeren

Signalisert alle våre kanaler

• NSA Nettverk

• ILGGRI

• Samferdselsdepartementet

• Eget møte med ERA hvor de nordiske tilsynene deltar
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Tilsynet jobber med:

Få til grensesnitt mot eksisterende nasjonale 

rapporteringssystemer og unngå dobbeltrapportering 

• Jernbanevirksomhet NSA COR og ERA


