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Statens jernbanetilsyn
Aktuelle saker

Brødtekst: skrives slik i Arial 18pkt.

Overskrifter i teksten: Arial Bold 18pkt.



Hvem er Statens jernbanetilsyn?

• Opprettet 1. oktober 1996 

• Selvstendig etat underlagt Samferdselsdepartementet

• Finansieres over det ordinære statsbudsjettet

• Pr 15. oktober 2007 - 22 medarbeidere
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Hvorfor trenger vi et jernbanetilsyn i Norge?

Behov for et selvstendig statlig organ som fører tilsyn med  
jernbane- og sporveisaktørene 

Fører tilsyn uavhengig av om virksomheten som drives skjer i 
offentlig eller privat regi
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Tilsynets formål

• Ivareta det offentliges interesser når det gjelder
jernbanesikkerheten i Norge

• Føre tilsyn med at utøvere av jernbanevirksomhet oppfyller
krav i jernbaneloven /forskrifter

• Arbeide med sikkerhetsspørsmål knyttet til anlegg og drift av
private og offentlige jernbaner, herunder sporvei, tunnelbaner
og forstadsbaner
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Tilsynets oppgaver

• fører tilsyn og kontroll med at jernbanevirksomhet utøves i samsvar med   
gjeldende lovgiving

• utsteder lisens og sikkerhetssertifikat (nasjonalt nett)

• gir tillatelses til å drive jernbanevirksomhet (utenfor nasjonalt nett)

• gir tillatelse til å ta i bruk rullende materiell og kjørevei

• kan fastsette nærmere krav til sikker og hensiktsmessig trafikkavvikling 
(herunder fastsette forskrifter)

• behandler klager på infrastrukturforvalters avgjørelser i henhold til 
fordelingsforskriften (deler av Regulatory body-rollen –
markedsovervåkingen hos Samferdselsdepartementet)
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Tilsynets oppgaver  - forts

• fører tilsyn med omsetning av samtrafikkomponenter m.v.

• utpeker teknisk kontrollorgan

• etter hvert føre register over rullende materiell og infrastruktur, 

• gir råd til Samferdselsdepartementet i sikkerhetsspørsmål

• deltar i internasjonalt samarbeid for å ivareta Norges interesser  
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Hvem omfattes av tilsynets regelverk?

Jernbanevirksomhet:
Jernbaneverket, NSB AS, Flytoget AS, Malmtrafikk AS, CargoNet
AS mfl. 

Sporveier/tunnelbaner:
Oslo Sporvognsdrift AS, Oslo T-banedrift AS, Gråkallbanen AS 
mfl.

Museums- og hobbypreget jernbanedrift
Thamshavnbanen, Krøderbanen, Setesdalsbanen mfl. 

Enkelte bruksbaner, eksempelvis
Borregård industrier
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Organisasjonskart

Økonomi, adm,
personell

Arkiv, IT og 
informasjon

Nasjonale 
registre

Regelverk - utvikling og 
forvaltning

Lisens/tillatelser

Utpeking av teknisk 
kontrollorgan

Juridisk rådgivning og 
kvalitetssikring 
- revisjoner
- infrastruktur/rullende materiell
- sikkerhetssertifikater
- oppfølging av uønskede 
hendelser og 
sikkerhetstilrådinger/SHT-
rapporter

Revisjon og
inspeksjon

Tillatelse til å ta i bruk 
infrastruktur, rullende materiell

Sikkerhetssertifikat, 
sikkerhetsstyring og 
risikoanalyse

Trafikkstyring og togframføring

Teknisk standardisering og 
koordinering av internasjonalt 
arbeid

Uønskede hendelser og 
statistikk

Direktør
Erik Ø. Johnsen

Juridisk
Karianne Brønlund

Administrasjon
Trine L. Corneliussen

Revisjon
Sjur Sæteren

Sikkerhet og teknikk

Øystein Ravik


