
UTDRAG AV SJT’s brev til Hector Rail AB;  

 

3 Avvik 
 
Avvik 1 
Gjennomføring og oppfølging av risikoanalyser av betydning for driften i Norge er 
mangelfull. 
Avvik fra: 
Sikkerhetsstyringsforskriften §§ 6-1 Risikovurderinger og 6-2.Oppfølging og 
oppdatering av 
risikovurderinger. 
 
Revisjonsbevis: 
1. Det er mangler ved risikostyringen knyttet til driften i Norge. Som eksempler 
kan nevnes: 
a. I Hector Rails brev til SJT datert 15.06.2017 skriver Hector Rail i forbindelse 
med bruk 
av kjøretøy på en strekning der kjøretøyet ikke var tillatt brukt at «Det planeras 
för att det inom Rolling Stock ska tilsettas en helt ny tjänst …». En slik tilsetting 
er ikke gjennomført i påvente av en påbegynt omorganisering. Det er ikke 
gjennomført en risikoanalyse av omorganiseringen fordi endringen ikke var 
ansett som signifikant. 
Hector Rails system krever i slike tilfelle at det skal gjennomføres en vurdering 
av om endringen er signifikant. Det var ikke gjort. 
 
b. Det er igangsatt en organisasjonsendring som omfatter organiseringen av 
driften i Norge. Det er startet en risikoanalyse av endringen, men denne er ikke 
fullført. 
c. Fareidentifisering på strekninger i Norge knyttes ikke opp mot risiko og danner 
derved ikke et beslutningsunderlag som gir støtte til å prioritere tiltak, for 
eksempel opplæringstiltak. 
 
d. Oppfølgingen av risikoanalyser er lite transparent og lite tilgjengelig som 
beslutningsverktøy. For eksempel angir risikoanalyse av terminalen på Elverum 
(versjon 3) to forhold i uakseptabelt risikoområde, men forholdene er korrigert 
gjennom tiltak iverksatt etter tidligere versjoner av analysen. Et risikoforhold i 
ALARPområdet 
i samme analyse var knyttet til bruken av nytt kjøretøy og tilhørende behov 
for typeopplæring, men typen var ikke angitt og det var ikke tydelig for de 
intervjuede hvilken type kjøretøy det gjaldt. 
 
e. Beredskapsanalyse omfatter ikke scenariet «Brann i tog». Jf. også 
sikkerhetsstyringsforskriften § 4-7 første ledd 
 
Merknad: 
Hector Rail ser behov for å oppdatere analysen. Det har de siste årene vært 
hendelser med brann i kjøretøy.  



 
Avvik 3 
Hector Rail mangler kontroll over skifting, lastsikring og avgangskontroll som 
utføres av leverandører på terminaler i Norge. 
 
Avvik fra: 
Sikkerhetsstyringsforskriften §§ 2-2 og 3-1 fjerde ledd 
 
Revisjonsbevis: 
1. Hector Rails styring av innkjøpte skifte-, lastsikrings- og 
avgangskontrolltjenester har vesentlige mangler. Som eksempler kan nevnes: 
a. Det foreligger ingen avtale med Per Haugen Skiftetjenester AS som utfører 
skifting og avgangskontroll. 
 
b. Hector Rail benytter CargoNet (CN) for å utføre skiftetjenester og 
avgangskontroll på tømmerterminaler. Det kunne ikke redegjøres for om CN 
følger egne eller Hector Rails bestemmelser for skifting og avgangskontroll. 
Avtalen med CN omfatter ikke konkrete kompetanse- og helsekrav. Hector Rail 
anser at det er behov for å oppdatere rammeavtalen med CN som er fra 2012. 
Arbeidsoppgavene som CN utfører i dag er endret siden avtalen ble inngått. 
 
c. Det ble gjennomført en stikkprøvekontroll av lasting på Kongsvinger 
19.12.2016 der det ble avdekket flere mangler ved opplasting av tømmer. 
Manglene var ikke fulgt opp. Mangelfull oppfølging ble begrunnet med at det var 
uklart hvem som hadde ansvaret for oppfølgingen. 
 
d. Det er mangelfull angivelse av sanksjonsmidler i avtaler med leverandører og 
kunder vedr. lasting og skiftetjenester. 
 
Avvik 4 
Rapportering av jernbanehendelser/alvorlige jernbanehendelser internt og til SJT 
har enkelte mangler. 
Oppfølging av jernbanehendelser og alvorlige jernbanehendelser i Norge er 
mangelfull 
 
Avvik fra: 
Sikkerhetsstyringsforskriften § 7-2.Oppfølging av jernbaneulykker og 
jernbanehendelser 
Varslings- og rapporteringsforskriften §§ 5 og 6 
 
Revisjonsbevis: 
1. Oppfølging av jernbanehendelser og alvorlige jernbanehendelser i Norge er 
mangelfull. Det 
fastsettes ikke tapspotensiale til hendelser. Direkte årsaker identifiseres, men 
systemet er ikke tilrettelagt for å identifisere bakenforliggende årsaker og disse 
blir heller ikke systematisk angitt. Som eksempler kan nevnes: 
a. Hendelse i 2017 knyttet til tømmerstokk som forflyttet seg og stakk opp. Det 
samme 



gjelder stokk som gikk gjennom endegavl. Tiltak utover samtale med kunde ble 
ikke gjennomført. 
b. Brann og branntilløp i tømmervogner.  
 
Merknad: 
Rengjøring av vogner som tiltak mot direkte årsak er igangsatt. 
 
2. Førere rapporterer ikke konsekvent jernbanehendelser / alvorlige 
jernbanehendelser i Norge 
til andre enn infrastrukturforvalter. 
 
Merknad: 
Hector Rail mottar derved ikke konsekvent rapport fra fører. 
 
Avvik 5 
Det er omfattende mangler ved dokumentasjon, organisering og gjennomføring 
av opplæringen av 
førere som kjører i Norge. 
 
Avvik fra 
Førerforskriften §§ 16 og 18 første og annet ledd samt § 3b som gjennomfører 
kommisjonsvedtak 
20011/765/EU artikkel 4.2 bokstav d og f og artikkel 9 bokstav c 
Førerforskriften vedlegg VI punkt 8.1 og 8.2 
 
Revisjonsbevis 
1. Kravet til forkunnskap er noe uklart slik det står beskrevet. Det er et internt 
krav til forkunnskap at fører skal ha vært sertifisert i et halvt år, men fastsettelse 
av kravet om forkunnskap er ikke begrunnet. 
2. Det er beskrevet hva den teoretiske føreropplæringen innebærer, men dette 
er ikke i samsvar med praksis Hector Rail opplyser om. 
 
Merknad 
Det er således ikke beskrevet hva som skal gjennomgås av teori, hva teorien 
består av, hvilken dokumentasjon som danner grunnlag for teori, og hva som 
skal gjennomgås under praksis. Ref.: førerforskriften § 16 
 
3. Målene i vedlegg VI som omhandler strekningskompetanse er gjengitt i et 
dokument, men de er ikke gjengitt i opplæringsdokumentasjonen. Det er heller 
ikke beskrevet en progressiv opplæring som beskriver hva som skal til for at 
føreren har oppnådd kompetanse som angitt i målene i vedlegg VI. Ref.: 
førerforskriften § 18 annet ledd, jf § 3b (vedtak 2011/765/EU 
artikkel 4.2 bokstav d og f). 
 
4. Det er ikke beskrevet eller dokumentert hvordan strekningsanalysen gjengis 
og brukes i opplæringen. Det opplyses at strekningsanalysen, linjekännedom og 
opplæringen gitt av instruktør ikke er satt i et system. Det er således ikke 
dokumentert hvordan kompetanse om 



risiko på strekning og kunnskap om strekning overføres til aspiranten. Ref.: 
førerforskriften § 18 annet ledd, jf § 3b (vedtak 2011/765/EU artikkel 4.2 
bokstav d og f). 
 
5. Opplæring på terminal ligger innunder opplæring av strekning. Det mangler 
dokumentasjon på hva det skal gis opplæring i. Risikoanalyser for terminal 
foreligger, men disse brukes ikke systematisk i en opplæring på infrastruktur. I 
dokumentasjonen er det beskrevet selve strekningen, ikke terminalene. Det 
fremkommer ikke at dette er en del av  Statens jernbanetilsyn • Utkast til 
tilsynsrapport nr. 2017-30 Side 7 av 14 strekningsopplæringen. Ref.: 
førerforskriften § 18 annet ledd, jf § 3b (vedtak 2011/765/EU 
artikkel 4.2 bokstav d og f). 
 
6. Det kan ikke dokumenteres eller redegjøres for hva instruktøren skal gi av 
opplæring og hva de har gitt opplæring i. 
 
Merknad 
Det er instruktørens egne erfaringer som gis videre. Kompetanseoverføring skjer 
ved «anekdote- basert opplæring». Det kan ikke godtgjøres at de lærer det 
samme om strekningen. Ref.: førerforskriften § 18 annet ledd, jf § 3b (vedtak 
2011/765/EU artikkel 4.2 
bokstav a og f). 
 
7. Opplæringen på strekningen baserer seg i hovedsak på instruktørens erfaring. 
Det er således ikke dokumentert at instruktørene gir samme opplæring på 
strekningene til alle aspirantene. 
Ref.: førerforskriften § 18 annet ledd, jf § 3b (vedtak 2011/765/EU artikkel 4.2 
bokstav a, d og f). 
8. Det er ikke etablert et system for å sikre at instruktørene innehar nødvendig 
kompetanse. I den pågående omorganiseringsprosessen er det ikke tydelig at det 
er på plass en effektiv ledelsesstruktur. Ref.: førerforskriften § 18 annet ledd, jf 
§ 3b (vedtak 2011/765/EU artikkel 4.2 
bokstav a og f). 
 
9. Det foreligger ikke et system for å evaluere opplæringen og opplæringens 
innhold. Hector Rail har ikke et etablert system for å vurdere innholdet i 
opplæringen, kursvarighet o.l. Ref.: førerforskriften § 18 annet ledd, jf § 3b 
(vedtak 2011/765/EU artikkel 4.2 bokstav g og h). 
 
Merknad 
Hector Rails prosessbeskrivelse 1.20 angir et krav om at det skal evalueres. 
 
Avvik 6 
Det er omfattende mangler i dokumentasjon av underlag for og gjennomføring 
av testingen i føreropplæringen. 
 
Avvik fra: 
Førerforskriften § 18 annet ledd annet, jf. vedlegg VI pkt. 8.2 samt § 3b som 



gjennomfører kommisjonsvedtak 20011/765/EU artikkel 4.2 bokstav f og artikkel 
9 bokstav c 
 
Revisjonsbevis 
1. Det er ingen testing av språk som tilsier at de oppnår nivå B1, men testingen 
på infrastruktur er på norsk og dokumentasjonen er på norsk. Hector har vurdert 
at dette tilsvarer nivå B1. Ref.: førerforskriften vedlegg VI punkt 8.1 og 8.2 
 
Merknad: 
Språkopplæringen baserer seg på at opplæringen foregår på norsk skriftlig med 
innføring i norsk terminologi og fokus på ord som er like, men med ulik 
betydning. Opplæringen for språk er beskrevet, den baserer seg i stor grad på 
språkkompetansen til instruktøren. 
Ref.: førerforskriften § 18 annet ledd, jf. vedlegg VI 8.2 
 
2. Sensor bruker en protokoll for prøving. Det er ikke dokumentert hva sensor 
prøver aspiranten i under opplæringen. Det er ikke dokumentert at det som 
aspirantene prøves i er det samme som instruktøren har gitt opplæringen i. Ref.: 
førerforskriften § 18 annet ledd siste punktum jf. 
§ 3b (vedtak 2011/765/EU artikkel 9 bokstav c). 
 
3. Det er ikke gjengitt hvordan prøving av aspirant på strekning oppfyller 
kravene til kompetanse i vedlegg VI. Ref.: førerforskriften § 18 annet ledd siste 
punktum jf. § 3b (vedtak 2011/765/EU 
artikkel 4.2 bokstav f og artikkel 9 bokstav c). 
 
4 Observasjoner 
Det ble ikke notert observasjoner. 
5 Andre forhold 
Det ble ikke notert andre forhold under statusmøtet/tilsynsmøtet 
 
----------------------- 
 
Utdrag av påleggene: 
Hector Rail må oppfylle påleggspunkt 1 innen 17.11.2017 og påleggspunkt 2 og 
3 innen 
18.12.2017. 
Hector Rail må redegjøre for gjennomføring av tiltak under punktene 4 og 5 
innen 
15.01.2018, herunder eventuelle midlertidige tiltak inntil ordinære tiltak er 
gjennomført. 
 
Ved iverksettelse av midlertidige tiltak må det presenteres en konkret plan for 
gjennomføring av de ordinære tiltak og for hvordan planen skal følges opp. 
Hector Rail pålegges også innen 15.08.2018 å gjennomføre en evaluering av 
effekten av 
de gjennomførte tiltakene og oversende resultatet av evalueringen til tilsynet. 


