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Forskrifter 

 Sikkerhetsstyringsforskriften og kravforskriften 
• Oppdaterte og likelydende krav til avviksoppfølging, § 7-4 

• Krav til oppfølging av avvik fra jernbanelovgivningen 

• Dette betyr at 
o Årsaken skal fastsettes, tiltak skal gjennomføres, og effekten av 

gjennomførte tiltak skal evalueres også for avvik fra 
jernbanelovgivningen. 

 

 Nye forskrifter 
• Museumsbaneforskriften 

• Sidesporsforskriften 

• Overvåkningsforskriften 
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Museumsbane- og sidesporsforskriften 

 Nye forskrifter fra 1.1.2015 

 Mindre formelle krav til avviksoppfølging (sammenlignet 

med sikkerhetsstyringsforskriften og kravforskriften) 

• ikke satt eksplisitt krav til evaluering av effekt  

• satt krav om rutiner som skal sikre at umiddelbare tiltak 

gjennomføres når det er behov for det (i stedet for 

kompenserende tiltak) 

 NB! Sikkerhetsstyringen skal tilpasses omfanget av 

virksomheten. 
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Museumsbane- og sidesporsforskriften #2 

 Likelydende krav til sikkerhetsstyring 

§ 5. Sikkerhetsstyringssystemet skal minst omfatte: 

 

• f) rutiner for oppfølging av jernbaneulykke, alvorlig 

jernbanehendelse, jernbanehendelse og avvik fra 

jernbanelovgivningen og interne bestemmelser. Rutinene skal 

omfatte umiddelbare tiltak for å redusere virkningene av 

ulykken, hendelsen eller avviket, undersøkelse av årsak og 

fastsettelse av tiltak for å hindre gjentagelse 
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Overvåkingsforskriften 

 Felles sikkerhetsmetode (CSM Monitoring) 

 Trådte i kraft 2. juli 2013 

 

 Kontroll av at strukturelle delsystemer (herunder drift og 
trafikkstyring) drives og vedlikeholdes i samsvar med 
grunnleggende sikkerhetskrav. 

 

 Gjelder jernbaneforetak, infrastrukturforvaltere og 
vedlikeholdsansvarlige (ECM-er). 
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Overvåkingsprosessen 

 Prosessen skal omfatte 

• Strategi, prioriteringer og plan for overvåkning 

• Innsamling og analyse av opplysninger 

• Handlingsplan 

• Gjennomføring av handlingsplanen 

• Vurdere effektivitet av gjennomførte tiltak 

 

 Påse at leverandører følger prosessen. 
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Hva skal vi spørre om? 

 Etterspørre (der det er relevant for tilsynet) hvordan 

forskriften er implementert i virksomhetens 

sikkerhetsstyring. 

• strategi 

• handlingsplan 
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Veiledere 

 Oppdatert veileder om  

Oppfølging av avvik og uønskede hendelser 

 

http://www.sjt.no/Global/Veiledninger-og-tips/Veiledning/Veiledning om avviksbehandling herunder %c3%a5rsaksfastsettelse og evaluering av tiltak.pdf
http://www.sjt.no/Global/Veiledninger-og-tips/Veiledning/Veiledning om avviksbehandling herunder %c3%a5rsaksfastsettelse og evaluering av tiltak.pdf

