
28.11.2013 Side 1 28.11.2013 Side 1 

Implementering sikkerhetsstyring 
Morgenmøte 28.11.2013 

Geir-Rune Samstad 

Sjur Sæteren 



28.11.2013 Side 2 

 0900 Grunnleggende krav 

 0930 Avviksbehandling 

 1000 Pause 

 1015 Gruppeoppgaver 

 1030 Presentasjoner og diskusjoner 

 1040 Gjøvikbanens system for sikkerhetsstyring 

på iPad 

 1100 Slutt 
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Tema 

Hva er sikkerhetsstyring? 

Hva er de mest sentrale forskriftskravene?  

Hva betyr det at sikkerhetsstyringen er 

implementert? 

Hva er tilsynets forventinger til virksomheters 

system for sikkerhetsstyring? 
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Forskriftskrav 

Sikkerhetsstyringsforskriften 

• Kapittel 2 og 3 

 

Kravforskriften 

• Kapittel 4 

 

Under oppdatering 
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Sikkerhetsstyring 

Systematiske aktiviteter for å oppnå og 

opprettholde et sikkerhetsnivå i 

overenstemmelse med de mål og krav som er 

etablert 

 

 Leve etter vedtatte bestemmelser, 

sikkerhetsstyringssystem 

 

Husk leverandørene 
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Systematisk sikkerhetsstyring 

Fastsette mål og krav 

 

Overvåke sikkerhetstilstanden 

 

Gjennomføre sikkerhetsaktiviteter 

 

Dokumentere sikkerhetsarbeidet 

 

Utføre periodiske gjennomganger og revisjoner 
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Styringsmodell  

Planlegge 
Etablere rammene for 

styringssystemet 

Risikovurderinger, kompetansekrav 

Utføre 
Innholdet i styringssystemet. 

Bestemmelser, prosedyrer 

 

Kontrollere 
Overvåkning og revidering av 

styringssystemet 

Forbedre 
Avvikshåndtering, oppdatering, 

ledelsens gjennomngåelse 
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Sikkerhetsstyringssystem 

Skal være  

• Vedtatt 

• Dokumentert 

• Iverksatt og etterlevd 

• Oppdatert 

 

 Ledelsens ansvar å etablere og implementere et 

sikkerhetsstyringssystem 

 

Etterlevelse skal overvåkes 
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Bruk av resultater fra risikovurderinger 

Formidling til operativt nivå 

 Ikke akademisk nivå 

Relevant informasjon 

• Hendelser 

• Resultater fra risikovurderinger 

 

Eks. korte sikkerhetssoner på en gitt strekning 

• Tilrettelegge informasjonen for førere 

• Som en del av strekningsopplæringen 

• Kompetanse hos instruktører 
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Overvåkningsaktiviteter 

 Interne revisjoner 

 Ledelsens gjennomgåelse 

Avvikssystem 

• Avvikshåndtering 

 

Felles sikkerhetsmetode for overvåkning 
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Oppgaver 

 Del erfaringer, eksempler og tips om måter å evaluere 
gjennomføring av tiltak 

 

 Vurder mulige måter å evaluere følgende tiltak 
• Avvik: ikke alle avvik blir registrert i internt avvikssystem 

• Tiltak: Revidere avviksprosedyre 

 

 De samme avvikene har en tendens til gjenta seg. 
Hvorfor? 

 

 Årsaksfastsettelse 
• Hva er årsaken til avvik? 

o Ulike typer årsaker? 

• Hva bør en årsaksanalyse inneholde? 
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Pause og diskusjon 
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Sammenhengen mellom styringselementer 

      Forbedringstiltak 

      Ledelsens  

      gjennomgåelse 

      Revisjoner og  

      interne avvik 

     Uønskede hendelser 

    Prosedyrer og opplæring 

   Sikkerhetsmål 

  Risikovurderinger 

 Akseptkriterier 

Sikkerhetspolitikk 
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Tilstanden sikkerhetsstyring 

Aktivt verktøy for å opprettholde og forbedre 

sikkerheten 

Aktiv bruk av tilgjengelig informasjon 

God kommunikasjon internt 

 Lett tilgjengelig informasjon for de ansatte 

Bestemmelser tilpasset virksomhetens aktiviteter 

Velfungerende avvikshåndtering og interne 

revisjoner 

 Ledelsens gjennomgåelse brukes som ledelsens 

verktøy – det konkluderes og kursen justeres 
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Veiledninger og henvisninger 

Overvåkningsforskriften (CSM Monitoring) 

Sikkerhetsstyring 

• Sikkerhetsstyring i mindre virksomheter 

• Målstyring 

• Ledelsens gjennomgåelse 

• Interne revisjoner 

• Leverandørstyring 

• ERAs veileder om sikkerhetsstyringssystem 

Oppdatert veiledning for tilsynsformer og 

oppfølging av tilsyn 

http://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2013-07-02-853
http://www.sjt.no/no/Veiledninger-og-tips/Veiledninger/Sikkerhetsstyring/Veiledning-om-sikkerhets-styringssystem-for-mindre-jernbanevirksomheter/
http://www.sjt.no/no/Veiledninger-og-tips/Veiledninger/Ovrige-tema/Tilsynsformer-og-oppfolging-etter-tilsyn/
http://www.sjt.no/no/Veiledninger-og-tips/Veiledninger/Ovrige-tema/Tilsynsformer-og-oppfolging-etter-tilsyn/
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 Innspill til neste års morgenmøter 

• Konkrete, spisse 


