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Velkommen!



Sikkerhet og konkurranse
Et tungt innslag i den norske jernbanedebatten i 2016 er jernbanereformen og EUs 
jernbanepakke IV.

Den politiske debatten er ikke tema her i dag, men sikkerhetsutfordringer og mulige løsninger vil 
være en rød tråd i dagens agenda.

Et stikkord som har fått noen til å se rødt er konkurranse, for andre er det en gylden mulighet. 

Vår vinkling skal være å sikre at konkurranse ikke svekker sikkerheten. 

I dag skal vi både høre suksesshistorier og debattere hvordan sikkerhet og konkurranse kan gå 
sammen.

Før vi kaster oss inn i programmet, et lite historisk tilbakeblikk.



GRATULERER!
• Statens jernbanetilsyn har vært en 

pådriver for sikkerhet på jernbanen de 
siste 20 årene. Vi ble etablert 1.10.1996, 
som tilsynsmyndighet, for å bidra til 
sikker og samfunnsnyttig jernbane. 

• Hørte jeg noen si «gratulerer med 20-
årsdagen»?

• Hvor mye fødselshjelp det var behov for i 
1996 vet jeg ikke, men i den spede 
begynnelse var det tre tilsatte som satt i 
leide lokaler hos Jernbaneverket og fikk 
administrative støtte derfra.





• Det første tilsynet var en systemrevisjon mot NSB i 1997. En 
prøveklut både for tilsynet og NSB. Etter det har det gått slag 
i slag, og oppgaven var åpenbart større enn tre kunne 
håndtere.

• Vi har vokst med oppgaven, og etter hvert også fått nye og 
andre oppgaver.

Jernbane





• Det ferskeste tilskuddet er tilsyn med sikring, eller security
som noen ynder å kalle det. Det er en utvidelse, eller mer av 
sikkerhet og beredskap i mange sammenhenger, men det er 
også andre viktige fasetter. Det skal vi berøre mot slutten av 
dagen.

Security



Konkurranse 
på like vilkår
Markedsovervåkning har lite med 
sikkerhet å gjøre, men det er viktig for å 
sikre en effektiv jernbane hvor vilkårene er 
like for alle. Ikke minst er det viktig for de 
som opplever forskjellsbehandling å 
kunne få prøvd saken sin. If you expect the world to be fair 

with you because you are fair, 

you're fooling yourself. That's 

like expecting the lion not to eat 

you because you didn't eat him. 
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• Jernbanetilsynet har fra 2012 også hatt ansvaret for 
sikkerhetstilsyn med taubaner og fornøyelsesinnretninger. 
1600-1700 innretninger spredt over hele kongeriket. Det er 
mange utfordringer, det.

Taubane og Fornøyelsesinnretning





• Det er i grunnen mye tilsynet driver med som ikke er på 
agendaen i dagens seminar. For de som ønsker et større 
innblikk i vår gjøren og laden, kan jeg anbefale hyppige 
besøk på vår nye - splitter nye - nettside. Jeg tror mange kan 
finne både interessant og nyttig informasjon der.

• Nettsiden virker også like godt på mobil og nettbrett som på 
PC, så nå kan dere heller surfe på nettsiden til tilsynet enn å 
lese en kjedelig avis på tur til og fra jobb.

Nye nettsider



Jernbane i endring…
Går endringene på sikkerheten løs?

Undertittel til dagens sikkerhetsseminar er jernbane i endring, og viktige tema er 
samarbeid og konkurranse. Noen spør seg om endringene vil gå på sikkerheten 
løs. I løpet av dagen skal vi belyse problemstillingen fra flere kanter.

Lytt til suksesshistoriene og gled dere til debatten, dette blir spennende. Når dere 
går hjem i dag så husk - samarbeid er nøkkelen til suksess og rikdom og sist, men 
ikke minst sikkerhet.


