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Risikomatrise for passasjerer og personale på strekningen Hokksund - Bergen  
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 Uhell ved plattform 

Skade ved av-
påstigninger, plattformer 
i kurve 

Skade ved av-
påstigninger, rette 
plattformer 

Avsporing 

Påkjørsel av ras, åpen 
strekning 

  

F3 

 

 

   Uhell ved plattform 

Skade ved av-påstigninger, 
plattformer i kurve 

Skade ved av-påstigninger, 
rette plattformer 

Endebuttkollisjon 

Påkjørsel av objekt, åpen 
strekning 

Påkjørsel av ras, tunnel 

Avsporing Sammenstøt  
tog-tog 

Påkjørsel av ras, åpen 
strekning 

 

F2  

 

 

 

 Stor brann langs sporet Påkjørsel av objekt, 
tunnel 

Endebuttkollisjon 

Påkjørsel av ras, tunnel 

Avsporing  

Brann i tog 

Sammenstøt tog-tog 

F1 

 

 

 

 

 

  Stor brann langs sporet Brann i snøoverbygg 

Brann i tunnelutrustning 

 

 
 
 Uakseptabelt  risikonivå (kategori 3) 
  

 Akseptabelt risikonivå (kategori 2) 
  

 Lavt risikonivå (kategori 1) 
  

 Neglisjerbart risikonivå (kategori 0) 

 

Det er ingen hendelser i kategori 3 ”uakseptabelt risikonivå” i risikomatrisen for passasjerer og 
personale. Antall hendelser i kategori 2 i risikomatrisen er 8. 

• Ok? 

• Ikke ok? 



… til for eksempel  

• Hva / hvor 

• Erfarte hendelser 

• Utførte risiko- og beredskapsanalyser 

• Underliggende fakta 



Risiko og styring av risiko 

• Oversikt 

• Læring og forbedring 



Læring og forbedring 

• Læring av erfaringer og dele med hele 

organisasjonen 

– Synergi 

• Nær 20 000 saker pr år; ambisjon om årlig økning på 

20% 

• Bakenforliggende årsaker 

– Granskinger 

– Risikoanalyser 

• Læring 

• Oppfølging av forutsetninger og  tiltak 

– Revisjoner 

– Øvelser 

 

• «Alt» skal deles med «alle» 

• Gjøre tilgjengelig heller enn å «sende» 

 

 



Strekningsanalysen  

– et (men ikke ett) felles bilde 

• En felles sannhet / vårt felles bilde 

– Men ikke hele bildet - til alle - hele tiden 

– Mitt «snitt» etter mitt behov 

– Mitt bidrag etter mitt behov (men som også andre har 

behov knyttet til) 

• Transparens 

– Eksplisitt faglig skjønn (i stedet for mystisk modell) 

– Flere «synsvinkler» (i stedet for mystisk modell) 

I tillegg hendelser fra Synergi 



-et oppdatert bilde 

• Automatisk oppdatering fra eksisterende datakilder 

– BaneData 

– Ruteplan (TrainPlan) 

– Synergi 

– Dokumentarkiv 

– mm 

• Dekker flere behov; flere brukere 

• Input lokale risikovurderinger (kommer) 

…men uten rev nr og rev dato 



-et kvalitetssikret bilde 

• Visualisering og sammenstilling gjør det 

gjennomsiktig 

• Flere brukere 

• Rapporter på data og modeller 

…men ikke «stemplet og signert» 



Lærings- og forbedringsnivåer for 

strekningsanalysen 

3500 eksperter (pluss evt fra togselskaper og andre) 

som på sitt felt og utifra sitt «utsnitt» kan vurdere 

godheten av bildet 

Risiko • Hva er risikoen 

• Hvor er risikoen 

• Hvilke risiki bør reduseres / prioriteres 

Bidrag • Hva er det teknisk og operativt som ligger bak risiko 

• Hvordan henger det sammen 

• Hva bør forbedres (og hva er effekten) 

Data • Hva vet vi 

• Fanger vi opp bidrag av betydning 

• Er informasjonen / dataene korrekt 

• Er modellene gode nok 



Utsnitt: Planovergangsrisiko på 

flere nivå 

  Oversikt / «Total» 

Data i daglig bruk 

Aggregert geografisk 

/ tematisk 



Utsnitt: Stasjonsrisiko på flere 

nivå 

 

  



Ikke bare teknisk – også 

organisatorisk eller operativt 

• Oversikt over / oppfølging av tiltak fra risiko- og 

beredskapsanalyser (Farelogg) 

• Kvalitet infrastrukturdata 

• Ytelse på oppfølging av innmeldte saker 

• Etc 



 



Strekningsanalysen 

• Oversikt 

• «Top 5» 

• Status oppfølging 

Synergisaker 

• Listing av Synergisaker siste 

periode 

• Temameny 

 



Planovergang 

 



Stasjon 

 

 



Søk • Geografisk sted / objekt 

• Risiko- og beredskapsanalyser 

• Synergisaker 



Prinsipp 

• Tilgjengeliggjøring 

• Sammenstilling 

• Formidling (visualisering) 

 

av eksisterende data som vedlikeholdes av 

primærbrukerne motivert av deres egne behov 

 

• Kontinuerlig kvalitetssikring og forbedring gjennom 

«bred» bruk 



Videre utvikling 

• Videreutvikling av modeller for øvrige 

topphendelser 

• Lokal input, risikovurdering, beredskapsanalyse 

• Bruk og input utenfor JBV 

 



  

 

Takk for 

oppmerksomheten! 


