
”Best practice” fra Flytoget
Sikkerhetssjef Terje Sandhalla

”Best practice” fra Flytoget
Sikkerhetssjef Terje Sandhalla



VI LEVERER DEN ULTIMATE DEL
AV REISEN

Effektivitet

Innovasjon

Entusiasme



To spor for å nå visjonen

Kultur:

Visjon:
Hvor skal
vi?

Forretningside:
Hva er vi til for?

Verdier:
Hvem er vi og
hva står vi for

Strategi:
Det vi gjør

Kultur:
Måten vi

gjør det på



Sikkerhetspolicy

Å unngå uhell/ulykker med tap av liv eller skade på mennesker
eller materiell

Trafikksikkerheten i Flytoget skal kontinuerlig forbedres.Trafikksikkerheten i Flytoget skal kontinuerlig forbedres.

Dette skal sikres gjennom kompetanseutvikling, styrking av

trafikksikkerhetskulturen og implementering av varige forbedringer



Sikkerhetskulturen

• Fundamentet for utvikling og ivaretakelse av sikkerhet

• En god sikkerhetskultur må være et element av en god og
helhetlig bedriftskulturhelhetlig bedriftskultur

• Er sikkerhetskulturen god kommer resten av seg selv….

– Så enkelt, men samtidig så krevende

• Styrker sikkerheten ytterligere der forskriftene stopper….



En sterk sikkerhetskultur kan bringe
sikkerheten videre der forskriftene stanser

Sikkerheten er i henhold til forskriftene ivaretatt når alle farer
er identifisert og brakt under kontroll.

Ja, men å tro at vi har identifisert alle farer og har kontroll påJa, men å tro at vi har identifisert alle farer og har kontroll på
alt kan medføre at vi

– ikke har øynene åpne for det uforventede

– tror at alle hendelser utvikler seg i forventet mønster

Det er umulig å forutse alt som kan skje. Derfor må vi alle ha
sikkerhetsbrillene på hele tiden.



Kontinuerlig sikkerhetsfokus hos alle i
Flytoget

• Sikkerhetspolicy og sikkerhetsmål som alle kjenner

• Prioriteringsregler, Sikkerhet – Punktlighet – Sikkerhet.
Disse drilles og benyttes i praksis

• Støtte til alle som prioriterer sikkerhet• Støtte til alle som prioriterer sikkerhet

• Sikkerhet i alle møter og samlinger

• Intern sikkerhetskonferanse

• Oppfølging på detaljnivå

– Ingen brudd på sikkerhetsbestemmelser

– Ingen skader aksepteres



Resultat

• Personell melder fra selv dersom de har gjort en feil, og
brutt en sikkerhetsbestemmelse

• Intern justis. Personellet korrigerer hverandre uavhengig
av funksjonav funksjon

• Økning i tilløpsrapportering. Nye farer blir identifisert

• Personalet melder at de føler de får støtte fra ledelsen når
de prioriterer sikkerhet



Kontinuerlig forbedring

”Den som ikke forsøker å bli
bedre slutter snart åbedre slutter snart å
være god”



Sikkerhetspolicy
Å unngå uhell/ulykker med tap av liv eller skade på mennesker eller
materiell

Trafikksikkerheten i Flytoget skal kontinuerlig forbedres.
Dette skal sikres gjennom kompetanseutvikling, styrking av
trafikksikkerhetskulturen og implementering av varige forbedringer



Takk for oppmerksomheten!Takk for oppmerksomheten!


