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Opplevd risiko vs. faktisk risiko

• Hva skjer når opplevelsen av risiko ikke 

stemmer med faktisk risiko?
• Hvordan reagerer mennesker?
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Askim stasjon 1.1.1998

• Tilnærmet ingen ferdsel i spor

• JBV i ferd med å sette opp gjerde langs 

sporet for å unngå ferdsel over sporene

• Hvorfor?
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Hvem lages prosedyrene for?

• Prosedyrenes utforming: Hvilken 

betydning har det for etterlevelse?
• Er prosedyrene tilpasset brukerne?

• Forstår brukerne hva prosedyrene innbærer i 

praksis?

• ”Ledelsens” oppfølging av prosedyrene: 

Hvilken betydning har det for brukernes 

etterlevelse?
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Et eksempel fra togverdenen 1.

• Tog 602, Gulskogen
• El-18 og vogner (ikke sentral dørsperring)

• Trafikal stopp ved plattform. Ingen av-/påstigning

• Lokomotivfører/kjørelærer fremførte toget

• Student fra Norsk Jernbaneskole 

• Prosedyre 1: Avgangsprosedyre (med 

konduktør) skal foretas 

• Prosedyre 2: Avvik skal meldes 

muntlig/skriftlig inn i Synergi
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Et eksempel fra togverdenen 2.

• Tog 602, Gulskogen
– Toget settes i bevegelse og stoppes igjen etter ca. 5 

meter

– Konduktør som hele tiden er inne i toget, ringes opp

– Avgangsprosedyre gjennomføres

– Hendelsen meldes inn muntlig for å bli lagt inn i synergi

– Toget stoppes i Asker og fører fritas for videre tjeneste

– Ny fører sendes fra Oslo S

– Toget blir ca. 45 min. forsinket fra Asker
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Et eksempel fra togverdenen 3.

• Hva gjør vedkommende lokomotivfører 

neste gang han/hun opplever en ”liten” 

uønsket hendelse?

Holdningskapende arbeid?
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Konklusjon 

sett fra lokførers ståsted

• Opplæring for å sikre lik forståelse av risiko                      

Opplevelsen av risiko      Faktisk risiko

• De som utformer prosedyrer/regler bør 

tenke på hvem som skal bruke disse, og 

gjerne ta brukerne med på råd i utforming

• Oppfølging av prosedyrebrudd på 

hensiktsmessig måte

Tillit til ”systemet”      God etterlevelse
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