
Sikkerhetsstyring = 

skjønn
Positivt eller negativt?



Hvem er jeg?

• Iain Vartun

• Seksjonsleder SHA/KS/RAMS i 

Utbyggingsdivisjonen Jernbaneverket

• Ca 30 ansatte

• Opp mot 50 innleide



Bakgrunn

• Fra programmet

– Hva er handlingsrommet for sikkerhetsstyringen i 

prosjekter? Er alle beslutninger av betydning tatt på 

forhånd?



Lek med ord

• Hva er erfaring? 

– Erfaring er den kunnskap eller viten man får gjennom 

egne opplevelser

• Hva er skjønn? 

– Til daglig kaller vi dette for å foreta en vurdering.

– Men jeg vil påstå at dette er et negativt ladet ord med 

hensyn på sikkerhetsstyring

– Et synonym er kanskje synsing…?



Litt teori…

• Bekreftelses bias (Confirmation bias)

– Mennesker har en tendens til å finne frem til informasjon 

som bekrefter deres syn på ting.

– Og omvendt



Kvalitative vurderinger

• Hovedsakelig denne metodikken som anvendes i 

JBV

• Varierende kvalitet på innkallingen

• Varierende oppmøte



Kvantitative vurderinger



Kvalitativ RAM-analyse Alnabru

• Estimerte Cargonets andel av godstrafikk i Norge

• Estimerte total omsetning gods på jernbane i 

Norge

• Nedbrytning og estimat for kostnad 

forsinkelsestimer

• Estimerte nedetid for PLO basert på tekniske feil 

(Banedata) og hendelser (Synergi) 

• Estimerte kost/nytte av PLO vs planfri kryssing

• ………………………..



Beslutninger

• Høring

– Treffer man riktig beslutningstager?

– Har denne tid til å sette seg ordentlig inn i materialet?

– Klarer de å formulere svaret seg slik at innvendingene 

forstås?



Beslutninger 2

• Styringsgrupper

– Inntil nylig har Banedirektøren hatt tre personer for 

behandling av hovedplaner. 

– I år skal det produseres 64 hovedplaner hos Svein 

Nordstrand

• Omkamper



Prosjektgjennomføring

• Farelogg skal være linjens redskap for å håndtere 

farer i prosjektet

• Tidligere har flere prosjekter trukket slutningen

– Farer = sikkerhet = RAMS = sikkerhetsrådgiver

• Manglende ressurser har gjort at 

sikkerhetsrådgiver hovedsakelig er involvert i 

oppstart og sluttenden av prosjektene.



Kvalitative vurderinger revisited

• Systematikk



Beslutninger revisited

• Ordet «høring» er nå tatt ut av UPB-prosessen

– Fokuset/målet er nå «Involvering»

– Alle prosjekter har en prosjekteier/PER (prosjekteiers 

representant)

• Signaltjenesters RAMS-prosess

– Prosjektene stopper opp om man ikke tar klare valg og gir 

signalressursene klare mandater i forhold til hva som skal 

bygges



Prosjektgjennomføring revisited

• Økt fokus på kvalitet 

– Utbyggings to overordnede suksess-kriterier    

1. Sikkerhet, 2. Kvalitet

(og så røkla; tid, omdømme kostnad)

• Økt antall interne revisjoner

– (og eksterne )

• Økt antall kvalitetsrådgivere og kontrollingeniører



Erfaring og skjønn og sånt

• Erfaring er en viktig grunnstein for å kunne utøve 

sikkerhetsstyring

• Men erfaring må kanaliseres riktig slik at den ikke 

ender opp som skjønn/synsing

• Vi må systematisk hente frem erfaring

• Når det fundamentet er på plass kan vi styrke det 

med kreativitet og skjønn



Sikkerhetsstyring = 

skjønn
Positivt eller negativt?

Hva er handlingsrommet for sikkerhetsstyringen i 

prosjekter? Er alle beslutninger av betydning tatt på 

forhånd?


