Transportsikkerhet
Analyse- og strategifase

Hovednotat 30. september 2014

Forord
Dette arbeidsdokumentet er en del av analyse- og strategifasen som Avinor, Jernbaneverket,
Kystverket og Statens vegvesen har satt i gang på oppdrag fra Samferdselsdepartementet. Innholdet i
dokumentet vil bli oppsummert i en hovedrapport og bli videre behandlet i regionale møter med
fylkeskommunene, i referansegruppen for Nasjonal transportplan og i transportetatene.
Analyse- og strategifasen er grunnlaget for transportetatenes arbeid med planfasen av Nasjonal
transportplan 2018-2027. Planfasen skal gi anbefalinger for Samferdselsdepartementets rullering av
stortingsmeldingen om Nasjonal transportplan.
Dette arbeidsdokumentet drøfter utfordringene på transportsikkerhetsområdet og mulig innretning av
sikkerhetsarbeidet i transportetatene. Det er lagt til grunn at nullvisjonen fortsatt skal være styrende for
sikkerhetsarbeidet innen alle transportformene. Siden mange kostnadseffektive og virkningsfulle tiltak
allerede er tatt i bruk for å realisere denne, synes det stadig mer krevende å oppnå en ytterligere
reduksjon av ulykkeshendelser. I dokumentet vises det imidlertid til en rekke tiltak, ikke minst
innenfor vegtransporten, som viser at mye kan oppnås for å bedre sikkerheten. Gruppen har også vært
opptatt av at gjennomføring av planer av betydning for sikkerheten, for eksempel innenfor
jernbanetransporten, følger en fremdrift som forutsatt. Videre har den sluttet at sikkerhetsarbeidet
fortsatt må innrettes mot å opprettholde sikkerheten der denne er tilfredsstillende og mot å forebygge
ulykkeshendelser som har liten sannsynlighet, men som har stort risikopotensial.

Anbefalingene i notatet står for prosjektgruppens egen regning.
Prosjektgruppen har bestått av følgende medlemmer:
Bjørn Erik Krosness – Kystverket, leder
Leif Johansen – Avinor
Erik Borgersen – Jernbaneverket
Yngvild Munch-Olsen – Statens vegvesen
Ålesund - Oslo, 30. september 2014
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1 Vegtransport
Ulykkesutviklingen og etappemål

Fra 1950 til 1970 steg antall drepte i trafikken jevnt med økende trafikk. Etter at det systematiske
trafikksikkerhetsarbeidet for alvor kom i gang rundt 1970, har trenden hele tiden vært positiv. I 2013
var det 187 drepte i vegtrafikken.

Antall drepte og hardt skadde

Ved Stortingets behandling av NTP 2014-2023 ble det besluttet et etappemål på maksimalt 500 drepte
og hardt skadde i vegtrafikken innen 2024. Dette innebærer en halvering sammenliknet med
gjennomsnittet for årene 2008-2011. Samtidig ble målet for 2020 justert fra 775 til maksimalt
600 drepte og hardt skadde. Se Figur 1.
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Figur 1 Utvikling i antall drepte og hardt skadde – registrert situasjon og mål for utviklingen fram til
2024.

Målkurven viser Stortingets ambisjon for hvor raskt vi skal nærme oss nullvisjonen. Etappemålet er
ambisiøst og forutsetter en målrettet innsats fra alle aktørene i trafikksikkerhetsarbeidet.

Utfordringer for trafikksikkerhetsarbeidet i perioden 2018-2023

For å nå etappemålet for antall drepte og hardt skadde i vegtrafikken i 2024, må trafikksikkerhetsarbeidet bygge videre på den kunnskapen og erfaringen vi har. Samtidig må vi følge utviklingen og
fortløpende vurdere hva som er gode tiltak. Basert på befolkningsstatistikk og forutsetninger i NTP
2014-2023 må vi regne med større utfordringer, blant annet som følge av en økende andel gående og
syklende i byer og tettsteder, en økende andel tunge kjøretøy og en økende andel eldre i trafikken.
I tillegg vil det bli stadig mer krevende å finne fram til fysiske tiltak som gir god trafikksikkerhetsnytte
i forhold til investeringskostnaden. Vi kan også forvente at en økende andel av ulykkene forårsakes av
personer med kriminell atferd, og som er vanskelig å nå gjennom ordinære trafikksikkerhetstiltak.

Viktige satsningsområder og behov for endringer i planperioden

De fleste sentrale satsingsområder i perioden 2014-2017 vil bli videreført etter 2017. På noen områder
er det imidlertid et klart behov for å trappe opp innsatsen:
• I Nasjonal tiltaksplan for trafikksikkerhet på veg 2014-2017 er det fastsatt et mål om at andel
av trafikantene som overholder fartsgrensene skal øke fra om lag 54 prosent i dag til
72 prosent i 2018 og videre til 85 prosent i 2024. TØI har beregnet at en endring fra 72 prosent
overholdelse til 85 prosent overholdelse vil gi om lag 40 færre drepte og hardt skadde i 2024.
Tiltak for økt overholdelse av fartsgrensene vil derfor måtte få økt prioritet.
• Arbeidet rettet mot høyrisikogrupper i trafikken bør styrkes ytterligere i perioden, særlig når
det gjelder unge bilførere og eldre trafikanter. Det er også behov for en mer omfattende
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•
•
•

•
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innsats for å redusere omfanget av ruspåvirket kjøring. Vi må bli mer bevisst på at en del
trafikanter i liten grad lar seg påvirke av tradisjonelle trafikksikkerhetstiltak.
Den teknologiske utviklingen vil i økende grad prege prioriteringene og måten det jobbes på.
Eksempler er nummergjenkjenning (ANPR), termografi, førerstøttesystemer, atferdsregistrator
og eCall.
Trafikksikkerhetsarbeidet i bedrifter og offentlige virksomheter må styrkes. Forventning om
økt godstransport på vegene gir behov for et særlig fokus på sikkerhetsstyring i
transportbedrifter og på bevisstgjøring av kjøpere av transporttjenester.
I Nasjonal tiltaksplan for trafikksikkerhet på veg 2014-17 er det satt et ambisiøst tilstandsmål
for 2024 om at alle riksveger med fartsgrense 70 km/t eller høyere skal oppfylle gitte
minimumskrav til standard for å forhindre alvorlige utforkjøringsulykker. Dette innebærer at
det i perioden 2018-2023 må være en kraftig opptrapping til utbedring av sideterreng,
utbedring/etablering av siderekkverk, tiltak i farlige kurver m.m.
I perioden vil det også være nødvendig å trappe opp innsatsen til tiltak som gir økt sikkerhet
for gående og syklende, for å møte en forventet utvikling med flere gående og syklende.
Ved inngangen til planperioden vil det fortsatt gjenstå et betydelig behov for bygging av
møtefrie veger.

2 Jernbanetransport

I perioden 2000-2013 har det vært en nedgang i tallet på omkomne passasjerer. Åsta-ulykken i år 2000
er den største ulykken i denne perioden. Fra 2000-2013 er det i snitt 1,4 passasjerer som har
omkommet. Det er ingen passasjerer som har omkommet de siste ti åra.
Fra 2000-2013 er det i snitt 4,6 personer som har omkommet i planovergangsulykker og påkjørsler,
viljeshandlinger unntatt. I samme periode er det totalt seks ansatte i jernbanevirksomheter som har
omkommet. I Norge er det i gjennomsnitt 0,17 jernbaneulykker med personskade pr. million
togkilometer. Dette er lavere enn gjennomsnittet i Europa. 1

Figur 2 Oversikt over antall omkomne i perioden 2000-2013 2

De største bidragsyterne til risiko knyttet til jernbaneulykker og alvorlige jernbanehendelser er
planoverganger, ulovlig ferdsel i sporet, sammenstøt mellom tog og klimarelaterte farer som ras mv.
Antall omkomne på planoverganger har variert noe de siste årene, mens det er en tendens til økt antall
påkjørsler av personer i spor pga. ulovlig ferdsel. Alle planoverganger med offentlig veg er sikret med
vegsikringsanlegg. Utfordringen er det store antall planoverganger med private veger. Disse vegene
går gjerne inn til et mindre antall husstander, men kan likevel ha en del trafikk. Nye forenklede
vegsignalanlegg er under utprøving og bør bygges ut i perioden, i den utstrekning det ikke er mulig å
1
2

Kilde: Statens jernbanetilsyn
Kilde: Statens jernbanetilsyn: Risikobilete for jernbane, trikk og t-bane 2014.
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finne andre løsninger som omlegging av veg. Generelt er det en utfordring med planovergangene at
vegtrafikken øker, og større lastebiler, vogntog og landbruksmaskiner medfører større risiko også for
tog ved slike ulykker.
Sammenstøt mellom tog har lav sannsynlighet, men stort risikopotensial. Utfordringene her er
hovedsakelig varierende grad av systematiske tekniske barrierer for å unngå ulykker eller redusere
konsekvens av disse. Avsporing og velt av et persontog uten reisende tilhørende NSB ved Nykirke på
Vestfoldbanen i 2012 og ulykken ved Sjursøya i Oslo der vogner tilhørende CargoNet kom i drift fra
Alnabru i 2010, har aktualisert behovet for tekniske barrierer.
Omlag tre fjerdedeler av jernbanenettet har signalsystemer som sikrer at to tog ikke kan få kjørsignal
til samme sporavsnitt. Disse strekningene har i tillegg overvåkningssystem (ATC) som blant annet
stopper tog hvis fører kjører på rødt lys. På noen strekninger er dette også utbygd med kontinuerlig
hastighetsovervåking (FATC). På den resterende del av jernbanenettet foregår trafikkstyringen med
manuelle meldinger mellom betjente stasjoner, og uten tekniske barrierer mot feilhandling.
Hoveddelen av signal- og sikringsanleggene nærmer seg teknisk levealder, og det er ikke lenger mulig
å bestille reservedeler. Dette vil også gjelde ATC-systemet i planperioden. Tekniske systemer som
stadig feiler og må kompenseres med manuelle rutiner kan være en sikkerhetsrisiko.
Gjennomføring av Jernbaneverkets signalplan for utbygging av det felles europeiske signal- og
togovervåkningssystemet ERTMS over hele jernbanenettet i henhold til vedtatte fremdriftsplaner vil
være et viktig bidrag for økt sikkerhet. Alle strekninger vil få teknisk sikring, og systemet innebærer
full hastighetsovervåkning og fullverdige sikringssoner slik at tog hverken kan kjøre for fort, eller
komme inn i annet togs togvei. I denne utbyggingen fornyes også vegsikringsanleggene. Mesteparten
av ERTMS-utbyggingen vil foregå i planperioden og være det viktigste enkelttiltaket i forhold til
nullvisjonsstrategien for jernbane.
Spesielle utfordringer i Norge er beredskap på steder som er vanskelig tilgjengelige. Et par ulykker på
høgfjellet på Bergensbanen har synliggjort dette. I 2007 kjørte et persontog inn i et snøskred og sporet
av. I 2011 kjørte et persontog inn i et brennende snøoverbygg. Ved nybygging av tunneler følges
strenge europeiske krav til rømningsveier mv. Eldre tunneler har vanskelige evakueringsforhold, og
konsekvenser av ulykker i disse kan være omfattende. Forbedring av evakueringsforholdene og
tilrettelegging for evakuering må også ha fokus i planperioden.

3 Lufttransport

Transportsikkerhet står sterkt innen luftfarten generelt. Sikkerheten ivaretas gjennom flere
mekanismer, både regulatoriske og kulturelle og omfatter alle deler av luftfartsindustrien.
Regulatorisk har man internasjonale og nasjonale myndigheter som ivaretar formelle krav og
retningslinjer relatert til sikkerhet og sikring som for eksempel ICAO 3, Eurocontrol, EASA 4 med flere.
Nasjonalt reguleres dette ved forskrifter med Luftfartstilsynet som myndighet. Kravene omfatter alt fra
design, utforming og drift av lufthavner med tilhørende systemer til sertifisering av operatørselskaper
og luftfartøyer med mer.
Avinor benytter standardiserte metoder og prosedyrer for risikovurderinger og risikoanalyser for
luftfartsindustrien. Formalkravene er ofte gitt i retningslinjer og krav fra for eksempel Eurocontrol.
Standardisering og erfaringsutveksling innad i industrien internasjonalt og nasjonalt er avgjørende for
et robust og sikkert transportnett innen luftfarten.
Kulturelt ivaretas sikkerheten gjennom standardisert utdanning, prosedyrer, sjekklister og
formelle/uformelle møtearenaer mellom aktører innen luftfartsindustrien. Aktørene har påviselig gode
rutiner og god kultur for erfaringslæring og undersøkelser av hendelser av ulik alvorlighetsgrad.
3
4

International Civil Aviation Organization (FN)
European Aviation Safety Agency (EU)
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Avinor har et helhetlig ansvar for flysikkerhet innen etablering og drift av offentlige lufthavner, samt
regulering og utførelse av flygekontrolltjenester ved norske lufthavner og i norsk luftrom. Innenfor
myndighetspålagte krav regulerer Avinor flytrafikken på, til og fra norske lufthavner. Selskapet
regulerer og påser at bestemmelser for ferdsel, orden, sikkerhet og sikring blir overholdt og forbedret
på norske lufthavner. Det avholdes 2 - 4 faste møter per lufthavn per år med flysikkerhet, rapportering
og erfaringslæring på agendaen. I tillegg gjennomføres det minst 4 sentrale flytryggingsmøter med
operatørselskapene per år. Det gjennomføres også et stort antall revisjoner per år i hele systemet av
både egen driftsorganisasjon og av eksterne samarbeidspartnere som for eksempel handling selskaper
og drivstoffselskaper. Partene i luftfartsindustrien har gode prosedyrer for felles undersøkelser av
hendelser og terskelen for å igangsette undersøkelser er lav. Dette bidrar til styrket erfaringslæring og
forbedringer i flysikkerheten på tvers av aktørene.
Flytrafikken i Norge øker, men antallet «uønskede hendelser» innen luftfarten er stabilt lavt. I
perioden 2012 - 2013 var det ingen luftfartsulykker med personskade i norsk luftfart der Avinor
medvirket til årsaken. Det var 7 alvorlige luftfartshendelser i 2012 der Avinor direkte eller indirekte
medvirket til årsaken. I 2013 var tilsvarende antall 1 alvorlig luftfartshendelse. I første halvår 2014 er
det så langt ikke registrert noen luftfartsulykker der Avinor har medvirket til ulykken.
Luftfarten er en integrert og viktig del av det nasjonale samferdselsnettet. Luftfarten er avgjørende for
næringslivet i regionene. Høy grad av sikkerhet, punktlighet og regularitet er påkrevet. Trafikken
vokser mest på de største knutepunktene; Oslo, Bergen, Stavanger og Trondheim. Avinor forventer at
denne trenden fortsetter.

Utfordringer for transportsikkerhetsarbeidet 2018-2021

Avinor har etablert et høyt sikkerhetsnivå i den daglige driften. Avinor skal bidra til å sikre
samfunnets behov for framkommelig og pålitelig transport av mennesker og gods, bidra til å redusere
risikoen for ulykker så langt som det med rimelighet er praktisk mulig, forebygge hendelser som kan
true sikkerheten i luftfarten, samt ivareta hensynet til klimaet, forventede klimaendringer og
bærekraftig utvikling.
Samtidig er aktørene i luftfarten i en kontinuerlig endringsprosess. Særlig flyselskapene, men også
handlingselskapene, opererer i et svært konkurranseutsatt marked. Dette setter aktørene under press i
forhold til arbeidsprosesser, ressurser og leveranser. Tjenester skal leveres på kortere tid og ofte med
færre ressurser enn tidligere. Dette krever økt fokus og oppmerksomhet rundt flysikkerhetsmessige
forhold. Luftfartstilsynet er tilsynsmyndighet innen Luftfartsloven med forskrifter og forvalter således
regelverket som omhandler flysikkerheten. Avinor etterlever regelverket og forvalter dette relatert til
egen infrastruktur og drift. Den viktigste utfordringen i kommende planperiode, ved siden av å
opprettholde og forbedre eksisterende infrastruktur og kapasitet, er å opprettholde den gode
sikkerhetsmessige trenden i en næring som er i kontinuerlig endring.

Viktige satsningsområder i planperioden

Avinor har etablert et utviklingsprosjekt som tilrettelegger for helhetlig virksomhetsstyring. Dette
inkluderer systemer for strategisk virksomhetsstyring, helhetlig risikostyring, prosessorientert
styringssystem og nytt verktøy for avviksbehandling. Hensikten er blant annet ytterligere å øke
kvaliteten i sikkerhet- og beredskapsstyringen samtidig som virksomheten tilpasses nye krav til
tjenestene gjennom nytt EU regelverk.

4 Sjøtransport
Ulykkesutviklingen mv.

Risiko i sjøtransporten er blant annet knyttet til hendelser med skip og last som brann, eksplosjon,
strukturskade på skrog, maskinhavari, kollisjon og grunnstøting. I norsk område utgjør grunnstøting
og kontaktskader mot kaier en stor andel av hendelsene.
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De mest alvorlige skipsulykkene i nyere tid er "Rocknes" i 2004 med 18 omkomne / 12 overlevende
samt akutt forurensning som følge av utslipp og "Sleipner" i 1999 med 16 omkomne / 69 overlevende.
Andre skipsulykker som har ført til forlis eller alvorlig skade på fartøy eller akutt forurensning som
følge av utslipp er "Godafoss" i 2011, "Full City" i 2009, "Federal Kivalina" i 2008, "Crete Cement" i
2008, "Server" i 2007 og "Fjord Champion" i 2005.
I perioden 2004-2013 har under ett om lag like mange omkommet ved skipsulykker som ved personulykker (arbeidsulykker) 5 i sjøtransporten i norsk område, henholdsvis 51 og 45 personer 6. Tallet på
skadde personer er imidlertid langt høyere ved personulykker enn ved skipsulykker. I forbindelse med
bruk av fritidsbåt i 2013 ble det registrert 34 omkomne og 5 skadde.
Ved hjelp av 'Automatic Identification System' (AIS) systemet har en blitt i stand til å få bedre
oversikt over sjøtrafikken. Basert på AIS registreringer, korrigert for feilkilder, var utseilt distanse for
alle skip med lengde 24 meter og over henholdsvis innenfor og utenfor grunnlinjen i 2013 om lag
37 mill. km og 36 mill. km. Ved å sette sammen registreringer av AIS data og ulykkesdata vil en bli i
stand til å finne risikonivå etter farvann, skipstype osv. Fartøy med lengde under 24 meter er i mindre
grad er utrustet med AIS, og det er derfor vanskelig å få en tilsvarende oversikt for disse. I perioden
2018-2021 antas sjøtrafikken å ha et omfang om lag som i dag.

Utfordringer for transportsikkerhetsarbeidet 2018-2021

Forebygging av grunnstøting og kontaktskading mot kaier, bruer mv. og brann ombord vil utgjøre
særlige utfordringer i perioden. Samtidig vil det være en utfordring å sikre et fortsatt alminnelig høyt
sikkerhetsnivå, og at en har et regime som forebygger ulykkeshendelser som har liten sannsynlighet,
men som har stort risikopotensial.

Viktige satsningsområder og behov for endringer i planperioden

Mye av dagens innretning på transportsikkerhetsarbeidet innen sjøtransporten vil bli videreført i den
neste NTP perioden. I tillegg bør det satses på følgende tiltak:
•
•
•
•
•
•
•

Revisjon av regler for sjøtrafikken, dvs. regler om bruk av farled, rutetiltak mv., og revisjon av
farledsbevisordningen, herunder å vurdere en nærmere differensiering av farledsbevis 7.
Utbygging og fornying av land- og rombaserte kommunikasjons-, navigasjons- og
overvåkingstjenester, herunder AIS og sjøtrafikksentraler.
Økning av farledsbredder og -dybder og bedre linjeføring, herunder fjerning av enkeltstående
navigasjonsfarer, samt bedre merking av farleden.
Sikring av ferdselen i og langs våre kystområder ved hjelp av gode, oppdaterte elektroniske
sjøkart. 70 prosent av de grunne kystområdene (0 til 20 meter) er per i dag ikke kartlagt med
moderne metoder.
Legge til rette for og øve på evakuering av store passasjerskip. Øving kan legges til rette etter
mønster etter Sjøfartsdirektoratets verifikasjonsøvelser og lignende øvelser.
Fornying av ferjemateriell for å opprettholde og forbedre sikkerheten for innenriks
passasjertrafikk.
Fremme sikkerheten for fritidsbåter gjennom holdningsskapende arbeid, styrking av båtførerkompetansen, fartsbestemmelser og lavere "promillegrense".

Konklusjoner for planarbeidet

I det videre arbeidet med NTP 2018-2027 bør transportetatene konsentrere seg om følgende:
• Fastsette ambisjonsnivå for reduksjon av antall drepte og hardt skadde i vegtransporten i
planperioden og utarbeide strategier for å nå målet.
5 Ved analyse av data bare for skipsulykker, så er det viktig å være klar over at mange ulykker knyttet til sjøfarten ikke er
med i analysen.
6 Sjøfartsditektoratet.
7 Farledsbevis er et dokument som viser at innehaveren er kvalifisert til å seile i angitte farleder eller områder med angitt
fartøy uten los.
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•
•

Arbeide med tiltak og virkemidler for å opprettholde et høyt sikkerhetsnivå for jernbane,
luftfart og sjøfart.
Vurdere behov for tiltak og virkemidler for å kunne ta vare på et større antall trafikanter,
reisende eller passasjerer dersom en hendelse krever det.
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Vedlegg 1

Generelt om transportsikkerhet
Ulykkeshendelser og risiko

Et sikkert transportsystem er et system med liten risiko. Risiko er definert som sannsynlighet x
konsekvens. Følgelig kan risiko minimeres ved hjelp av tiltak som reduserer henholdsvis
sannsynligheten for og konsekvensene av en ulykkeshendelse.
En ulykkeshendelse i transportsystemet kan defineres som en plutselig, utilsiktet hendelse eller rekke
av hendelser hvor betydelig skade er påført menneske, miljø eller materielle verdier. I dette notatet går
en ikke inn på ulykkeshendelser skjedd som følge av viljeshandlinger.
Overordnet kan ulykkeshendelser deles inn i henholdsvis systemhendelser og individuelle hendelser. I
praksis kan det være vanskelig å foreta en slik inndeling, fordi det normalt er en sammenheng mellom
system og individ.

Energi og barriere modell for kontroll av fare

Den grunnleggende ideen i en energi og barriere modell er at ulykkeshendelser forekommer når et
objekt blir utsatt for skadelig energi i fravær av effektive barrierer mellom energikilden og objektet.
For å hindre aller avbøte ulykkeshendelser etter denne modellen kan en følge strategier for (1) å
redusere faren, (2) etablere barrierer og (3) så langt det er mulig gjøre god igjen den skaden som er
skjedd.
I en hensiktsmessig tilnærming vil en fokusere på å ha tilfredsstillende kontroll på faren. Dette kan
være ved hjelp av barrierer i form av passive fysiske strukturer, aktive tekniske systemer eller av
mennesker i interaksjon med tekniske systemer og i samsvar med prosedyrer. I system med potensielt
høy risiko vil en gjerne bruke flere barrierer for å bringe en samlet kalkulert risiko på et akseptabelt
nivå.
Ved bruk av modellen kan en skille mellom aktive feil og latente forhold. Aktive feil setter i gang
uønskede hendelser ved en direkte handling. Latente forhold ligger "sovende" i systemet og utløser
ikke umiddelbart en uønsket hendelse.

Menneskeskapte ulykkeshendelser

Større ulykkeshendelser kommer ofte uforvarende på allmennheten så vel som på involverte
organisasjoner. Teori og praksis viser imidlertid slike hendelser kan oppstå gjennom en lang kjede av
mindre hendelser, og som følge av mangel på flyt av informasjon og misoppfatninger mellom
individer eller grupper. Kjeder av avvikende hendelser oppstår uten at det blir lagt merke til. Feil
antagelse om hva som kan utgjøre en fare kan videre føre til aksept av uformelle normer som
representerer brudd på eksisterende bestemmelser. Utviklingen mot en ulykkeshendelse kan forløpe
som en prosess over år og omfatte individ og organisasjon.
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Vedlegg 2

Transportsikkerhet i et internasjonalt perspektiv
Det europeiske økonomiske samarbeidsområde

Norge er gjennom EØS-avtalen pålagt å implementere rettsregler som Den europeiske union (EU)
utarbeider. EUs arbeid er derfor av stor betydning for transportsikkerheten i Norge.
Norge deltar i ulike arbeidsgrupper og faste komiteer under EU-kommisjonen, men har ingen
stemmerett ved vedtagelse av nytt regelverk. Norge har heller ingen tilgang til møtene i EUparlamentet og Ministerrådet hvor nye lovforslag drøftes.
Eksempler innen vegtransport er direktiv med krav til kjøretøy, tunnel- og infrastrukturdirektivene,
førerkortdirektiv og direktiv om intelligente transportsystemer. Ytterligere eksempler innen
sjøtransport er direktiv om overvåkning og informasjonssystemer, herunder krav om automatisk
skipsidentifikasjonssystem (Automatic Identification System - AIS) og om å legge forholdene til rette
for skip med behov for assistanse osv.

Vegtransport

Innen trafikksikkerhet deltar representanter fra Norge i en rekke internasjonale sammenslutninger,
med medlemmer fra både offentlig administrasjon og private organisasjoner. Noen av de viktigste er
International Transport Forum: International Road Traffic and Accident Database (IRTAD), World
Road Association – PIARC, Conference of European Directors of Roads (CEDR) og United Nations
Economic Commission for Europe (UNECE) – Transport.

Jernbanetransport

For jernbane er det flere direktiver og forordninger som regulerer sikkerhetsmessige forhold, som
Sikkerhetsdirektivet og Interoperabilitetsdirektivet, samt Førerdirektivet. Interoperabilitetsdirektivet (i
norsk rett implementert i Samtrafikkforskriften) setter krav til å få tillatelse til å ta i bruk
jernbaneinfrastruktur, signalanlegg, kjøretøy m.m. Tekniske standarder (TSI) skal sikre sikkerhet og
samtrafikkevne over landegrensene, og skal følges ved nybygging og større endringer.
Forordningene for jernbane omfatter blant annet krav til sikkerhetsmål og sikkerhetsmetoder, samt
utstedelse av sikkerhetssertifikat til jernbaneforetak og sikkerhetsgodkjenning av infrastrukturforvalter av det nasjonale jernbanenettet (Jernbaneverket). TSI for drift og trafikkstyring inneholder
krav og regler for framføringssikkerhet.
Norge deltar i arbeidsgrupper og er representert i styret i Det Europeiske Jernbanebyrå (ERA), og i
EU-kommisjonens The Railways Interoperability and Safety Committee (RISC).

Sjøtransport

Innen sjøtransport deltar representanter fra Norge i mellomstatlige og ikke statlige organisasjoner med
medlemmer fra både offentlig administrasjon og andre. International Maritime Organization (IMO) er
en mellomstatlig organisasjon som forvalter konvensjoner og koder og gir anbefalinger og
veiledninger som er av for alle skip som går i både internasjonal og nasjonal fart. Ikke statlige
organisasjoner som International Association of Marine Aids to Navigation and Lighthouse
Authorities (IALA) og The World Association for Waterborne Transport Infrastructure (PIANC) er
sentrale innen navigasjon og farleds- og havnebygging.

Lufttransport

Luftfarten er av natur internasjonal og er sterk regulert av internasjonale overenskomster og
bestemmelser. Det være seg FN overenskomster gjennom International Civil Aviation Organization
(ICAO) eller European Aviation Safety Agency (EASA). Avinor er representert i alle disse
sammenslutningene, enten som fast medlem i arbeidsgrupper, eller gjennom høringer og andre
saksspesifikke arbeidsgrupper.
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Avinor er videre fast representant i Airport Counsil International (ACI) både i steering board og i
arbeidsgrupper. Tilsvarende er Avinor representert i Civil Air Navigation Services Organization
(CANSO) som behandler spørsmål av relevans for lufttrafikktjenesten. I tillegg til flere andre
relevante internasjonale interesseorganisasjoner og råd.
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Vedlegg 3

Rapportering og undersøkelse av hendelser og ulykker
Undersøkelse av ulykker og hendelser skjer sentralt ved Statens havarikommisjon for transport, av
transportetatene og angjeldende tilsyn og direktorater innenfor rammer som går frem av lover,
forskrifter og direktiv.

Statens havarikommisjon for transport

Statens havarikommisjon for transport undersøker ulykker og alvorlige hendelser innenfor luftfarts-,
jernbane-, veg og sjøfartssektoren for det formål å forebygge transportulykker. Virksomheten omfatter
imidlertid ikke ansvarsområder som hører inn under politiet og påtalemyndigheten, Forsvaret, Statens
jernbanetilsyn, Statens vegvesen, Luftfartstilsynet eller Sjøfartsdirektoratet. Havarikommisjonen skal
ikke ta stilling til sivilrettslig eller strafferettslig skyld og ansvar. Videre avgjør den selv omfanget av
de undersøkelser som skal foretas.

Statens vegvesen

Statens vegvesen gjennomfører dybdeanalyser av alle dødsulykker på veg for å få en dypere forståelse
av årsaksforhold og skademekanismer. Arbeidet skal med dette bidra til intern læring (egen etat) og
ekstern læring. Hensikten er å forebygge og/eller redusere konsekvensene av tilsvarende ulykker.

Sjøfartsdirektoratet

Siden 2008 er det tre aktører med forskjellige roller i etterkant av en sjøulykke (skipsulykker og
personulykker). Statens havarikommisjon for transport, Politiet og Sjøfartsdirektoratet.
Med hjemmel i skipssikkerhetsloven har Sjøfartsdirektoratet tilsyn med norske og utenlandske skip i
norsk farvann. Formålet med tilsynet er å bringe på det rene om de kravene som fremgår av eller i
medhold av loven er oppfylt.
Sjøfartsdirektoratet utøver normalt tilsyn i etterkant av en ulykkeshendelse. Tilsynet kan munne ut i et
pålegg om utbedring. Dersom det er viktige erfaringer å overføre til andre aktører kan
sikkerhetsmelding bli sendt ut. Forbedringspotensial i utforming av regelverk kan også bli identifisert.
Ulykkeshendelsene blir registrert i en database, slik at det er mulig å oppnå en fullstendig oversikt
over ulykkeshendelser i norsk farvann.
Ved mistanke om straffbare forhold i forbindelse med ulykke etterforskes dette av politiet. Forholdet
til Statens havarikommisjon for transport er kort beskrevet over. Det påpekes at Havarikommisjonen
kun undersøker utvalgte ulykker eller alvorlige hendelser.

Avinor

Avinor rapporterer alle hendelser av betydning til luftfartstilsynet og Statens havarikommisjon for
transport i tråd med Forskrift om varslings- og rapporteringsplikt ved luftfartsulykker og
luftfartshendelser mv. Rapporteringsplikten er konkretisert internt i virksomheten gjennom Avinors
styringshåndbok og virksomhetsinterne prosedyrer og er således gjort gjeldende som en personlig
rapporteringsplikt for samtlige ansatte i lufttrafikktjenesten og bakketjenesten i Avinors virksomhet.
Rapporteringsplikten omfatter alt fra egenrapportering av avvik til hendelsesrapportering/
ulykkesrapportering. En stor overvekt av rapportene omhandler mindre alvorlige forhold som gir
mulighet for læring, erfaringsutveksling og kontinuerlig forbedring.
Avinor gjennomfører også en rekke interne undersøkelser av hendelser og avvik p. å i tillegg til en
rekke interne revisjoner av så vel egne tjenesteområder som samarbeidspartnere på lufthavnene.
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