


Sikker drift
Konkurranse eller samarbeid?
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Sikker drift er 
ingen konkurranse
Hvem samarbeider?



Hva samarbeider vi om?
• Trafikkregler

• Høringer, endringer, tolkning og erfaringer

• Kompetanse

• Trafikksikkerhet

• Nødprosedyrer

• Beredskap

• Sikring

• Forhold relatert til infrastruktur

• Signalanlegg

• Spor og grunn

• Kommunikasjon

• Stasjoner og plattformer

• Publikumsinformasjon

• Beredskap
• Planverk 
• Trening

• Sikring
• Samkjørt planverk
• Trusselvurderinger

• Oppfølging av uønskede hendelser

• Risikovurderinger

• Revisjoner



Hvor samarbeider vi?
Norsk fagskole for lokomotivførere

• Fagskolen former fremtidens førere. 
Vi ønsker førere med gode holdninger og riktig kompetanse

• Jernbanevirksomhetene bidrar med kjørelærere, sensorer og instruktører, 
samt deltar i brukerråd og fagråd

• Norsk fagskole for lokomotivførere og Norsk Jernbaneskole gir oss ett unikt fagmiljø med 
svært bred jernbanekompetanse under sammen tak

• Potensialet er stort, men forutsetter at alle deltar,  gir og tar 



Samhandlingsmøte sikkerhet 
og kvalitet (SSK)
Lokalt og sentralt

• Lokalt SSK
• Bane NOR og alle jernbaneselskapene som opererer i aktuelt toglederområde

• Månedlige møter

• Banesjefene: leder trafikkstyring og er de ansvarlige for sikker drift og punktlighet 
fra selskapene

• Behandler saker av felles interesse. Møtet bidrar til å opprettholde og forbedre 
sikkerhetskultur, fremføringssikkerhet, punktlighet og regularitet

• Overvåker utvikling i uønskede hendelser

• Historisk har vi løst mange små og store saker gjennom SSK-møtene, 
men vi mener arenaen kan utvikles og utnyttes bedre



SUS
Samarbeidsutvalg for sikring og beredskap

• Ledes av Bane NOR

• Jernbaneselskapene deltar med 
beredskapsleder

• Fire faste årlige møter

• Vurderer trusselsituasjonen

• Samordner og evaluerer sikringstiltak 

• Koordinerer planlegging, gjennomføring og 
evaluering av beredskapsøvelser



SJTs 
bransjemøter
Morgenmøte
• Arrangeres jevnlig

• Sikkerhet, sikring, samtrafikk og 
sunn konkurranse

• Bred deltagelse

• Varierende temaer

• En god arena for deling av 
informasjon, bygge kompetanse 
og avklare forventninger



JVSF
Jernbanevirksomhetenes sikkerhetsforening (stiftet 2016)

• Bane NOR

• Baneservice

• BLS Rail

• CargoNet

• Flytoget

• Go-Ahead Norge

• Green Cargo

• Grenland Rail

• Hector Rail

• Sikkerhetssjefgruppa

• Dialog om felles problemstillinger 
relatert til infrastruktur, regelverk, 
beredskap med mer

• Kompetansegruppa

• Veileder opplæring 
ombordpersonale

• Veileder bemanning

• LKAB Malmtrafikk

• Norsk Jernbanemuseum

• OnRail

• SJ

• SJ Norge

• TM Togdrift

• Tågåkeriet i Bergslagen

• Vy Gjøvikbanen

• Vygruppen

• Vy Tog

Medlemmer Arbeidsgrupper



Takk for oppmerksomheten!
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