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Varsling ved uhell, ulykke, brann og sikringshendelser - instruks 

1. Hensikt og omfang 

Dokumentet er forankret i STY-604843 Varsling ved sikringshendelser – prosedyre. 

Viser for øvrig til STY-604636 Håndtering av avvik og uønskede hendelser – konsernprosedyre. 

Gjøre Bane NOR ansatte og leverandører som arbeider for Bane NOR i stand til i forbindelse med 

ulykke-uhell-brann-sikringshendelser, å sikre ulykkessted, varsle, redde/evakuere og rapportere i 
henhold til instruks beskrevet under, og dermed sikre at hendelser med jernbanemateriell og kjørevei 
som er skadet i en jernbaneulykke håndteres på en riktig måte.  

Instruksen gjelder for ansatte i Bane NOR, og leverandører som jobber for BaneNOR. 

 

2. Beskrivelse 

2.1. Definisjon 

Sikringshendelse: tilsiktede uønskede handlinger som hærverk, tyveri, sikringshendelser eller 

terrorhandlinger som direkte eller indirekte kan få følger for personer som oppholder seg på Bane NORs 

område, for Bane NORs eiendom eller for jernbanedriften. 

 

2.2. Varslingsplikt ved jernbaneulykker 

 

Oppgave Arbeidsbeskrivelse 

Sikre ulykkesstedet Jernbanemateriell og kjørevei som er skadet i en jernbaneulykke, 
vrakrester eller andre ting fra et slikt materiell og spor etter ulykken, 
skal ikke fjernes eller røres uten samtykke fra 
undersøkelsesmyndighet, politi, og Bane NORs undersøkelses og 
analyseenhet. Unntak er hvis det er nødvendig for å redde eller 
avverge fare for liv eller eiendom eller for å hindre at noe som kan ha 
betydning for undersøkelsen, ødelegges eller forsvinner,  
 
jf. § 12 i lov om ”Varsling, rapportering og undersøkelse av 
jernbaneulykker og jernbanehendelser med mer” 
(jernbaneundersøkelsesloven). 

Varsling  
 
 
Jernbanen kan være et mål for 
kriminelle handlinger som kan ha som 
hovedhensikt å skape oppmerksomhet 
for en sak eller for en organisasjon: 
 

Brann/ skade/ulykke på menneske, miljø og materiell og som kan 
påvirke togtrafikken skal meldes til Togleder/Togekspeditør, nærmeste 
leder. 
 
Kriminelle handlinger og forsøk på sikringshendelser skal alltid meldes 
til nærmeste politimyndighet. Kriminelle handlinger skal registreres og 
varsles i henhold til øvrige bestemmelser angitt i dette kapittel. 
 
Ulykker i elektriske anlegg som for eksempel strømgjennomgang, 
lysbueskade og forbrenning skal i tillegg, og uansett hvor de skjer, 
meldes til nærmeste leder og Driftsleder/Driftsansvarlig. 
 
Utilsiktede innkoblinger. 
Overkjøring av seksjonsdeler, og andre utilsiktede innkoblinger mot 
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Oppgave Arbeidsbeskrivelse 

frakoblet og jordet seksjon skal meldes til Faggruppeleder elkraft og 
Driftsleder.  
Elkraftsentralen skal skrive rapport som sendes Driftsleder. 
 
Viktige telefonnummer: 
Brann: 110 
Politi: 112 
Ambulanse: 113 
 
Driftsleder høyspent: +47 916 59 308 
 

Undersøkelse og rapportering Alle avvik og uønskede hendelser (inkludert nesten uhell) knyttet til 
Bane NORs virksomhet skal i tillegg rapporteres i Synergi og 
behandles i henhold til STY- 604636 Håndtering av avvik og uønskede 
hendelser – konsernprosedyre. 
 

Redning og evakuering De første som ankommer skadestedet skal redde mennesker, miljø og 
materiell samt lede arbeidet på skadestedet inntil redningsetatene tar 
over skadestedsledelsen. Ivareta funksjonen” fagleder jernbane” inntil 
”fagleder jernbane” ankommer stedet. 
Kontaktledningsanlegget skal betraktes som spenningsførende inntil 
dette er frakoblet, spenningsprøvet og jordet. 
Ved avsporing av vogn merket” Radioactive”, skal vognen om mulig 
bevoktes i en avstand av ca. 15 meter inntil nærmere ordre blir gitt av 
politiet. 

Rapportering Involverte i en hendelse/ ulykke skal skrive en rapport og sende sin 
leder. 
Innen 48 timer etter hendelsen/ ulykken skal det skrives en kortrapport, 
og den skal konkludere med om det skal iverksettes en undersøkelse 
av hendelsen/ ulykken eller ikke.  

 

3. Revisjonsoversikt 

 

Rev nr Dato Hovedendring 

011 29.07.2022 Fjerne betegnelsen sakkyndig i sakkyndig driftsleder. Det skal kun stå 
driftsleder. 

 


