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Personell som utfører arbeidsoppgaver av betydning for sikkerheten i
Jernbaneverket
1. Generelt
Jernbaneverket har ansvar for at alle arbeidsoppgaver av betydning for sikkerheten er identifisert og
beskrevet.
På Banenettet under Styringssystemet / Roller / under Velg enhet: utfører arbeid av betydning
for sikkerheten finnes en rollekatalog som beskriver
 personell som utfører arbeidsoppgaver av betydning for sikkerheten
 ansvar og myndighet i forhold til arbeidsoppgaver
 angivelse av minimum kompetansekrav
Oversikten inneholder både operativt og ikke-operativt personell.

2. Operativt personell som utfører arbeid av betydning for sikkerheten
 Utfører trafikkstyring
Personell som utfører styring og overvåking av all trafikk på sporet, herunder arbeid i og
ved sporet, gjennom tekniske systemer og/eller manuelle rutiner. Togleder og
togekspeditør vil omfattes her
 Framfører rullende materiell
Alle førere av rullende materiell, også via fjernkontroll vil omfattes her. Den som bistår
fører omfattes også dersom bistanden er vesentlig for framføringen, for eksempel ved
utkikk i kjøreretningen
 Utfører eller leder skifting
Sporskifter, skifter, signalgiver og skifteleder vil omfattes her
 Har sikkerhetsansvar ved arbeid og aktivitet i og ved spor
Personell på operativt nivå som sikrer at arbeid og aktivitet i og ved spor ikke forårsaker
konflikt av sikkerhetsmessig betydning mellom arbeid/arbeidsmaskiner og den ordinære
trafikken. Arbeidsoppgaven innebærer som regel å kommunisere med togleder eller tog
ekspeditør om aktivitetenes samspill med den ordinære trafikken. De ulike typene
sikkerhetsvakt og hoved sikkerhetsvakt vil omfattes her
 Bedømmer den trafikksikkerhetsmessige tilstanden til rullende materiell i operativ
drift og kjøre vei i forhold til tekniske funksjoner
Personell som utfører driftsprøving, visitasjoner, bremseprøving, kontroll av last m.m.
Personell som kun utfører vedlikehold i et verkstedmiljø omfattes ikke, selv om
arbeidsoppgavene kan inneholde et visst innslag av vurderinger. Dersom det derimot er
arbeidsoppgaver som hovedsaklig består av trafikksikkerhetsmessige vurderinger,
omfattes disse selv om de utføres innenfor en vedlikeholds virksomhet.
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3. Ikke-operativt personell som utfører arbeid av betydning for sikkerheten
Personell kan være de som planlegger, utformer, kontrollerer og korrigerer et
sikkerhetsstyringssystem, utarbeider vedlikeholdsprogram, gjennomfører sikkerhetsmessige
vurderinger, fastsetter tekniske krav og vurdere avvik fra disse, gjennomføre risikoanalyser,
forstår når en risikovurdering eller – analyse er nødvendig å gjennomføre, forstå og benytte
resultatene av en risikoanalyse samt utarbeide beredskapsanalyser, beredskapsplaner,
beredskapsøvelser. Denne kategorien personell vil ha sammenheng med utførelse av
arbeidsoppgaver som er identifisert gjennom lov- og forskriftskrav som har betydning for
sikkerheten.
4. Revisjonsoversikt
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