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Rolle og 
samfunnsoppdrag



«Jernbanedirektoratet skal sørge for at 

jernbanesektoren drives mest mulig effektivt, 

sikkert og miljøvennlig til beste for de 

reisende, godstransporten og samfunnet.»



« Å initiere, utvikle og presentere forslag som 

angår utviklingen av jernbanen og 

kollektivtransportsystemet i lys av de 

transportbehovene direktoratet identifiserer.»
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Mobilitetsarkitekt
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«Jernbanedirektoratet skal på vegne av staten 

ha et helhetlig ansvar for styring og 

koordinering av jernbanesektoren.»



De største oppgavene i 2017 for 

Jernbanedirektoratet

• Offentlig kjøp av persontransport

• Videreutvikling og oppfølging av Bane NOR-avtaler

• Etablering av jernbanens handlingsprogram

• Utvikle markeds- og samfunnskontakt

• Utrednings- og utviklingsoppgaver 

• Videreutvikle direktoratet
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Organisering
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Jernbanedirektør

Marked og samfunn Jernbanestrategi Persontrafikkavtaler Infrastrukturavtaler Organisasjon



Hovedoppgaver til Kompetanseseksjonen 
Instruks til Jernbanedirektoratet
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1. Overvåke kompetansesituasjonen i sektoren

2. Utarbeide strategier

3. Være pådriver for at utdanningssystemet 

skal kunne møte sektorens behov for kompetanse.



Nasjonal standard for 

utdanning for sertifisering av 

førere av trekkraftkjøretøy på 

det nasjonale jernbanenettet

Presentasjon fra prosjektet



Oppdraget fra Samferdselsdepartementet

Tildelingsbrev 2017 til JDIR fra SD: 

«…sørge for etableringen av en nasjonal standard for opplæring av lokførere og 

eventuelt for annet personell med oppgaver av betydning for sikkerheten»

SD ga nærmere føringer i skriv datert 30.11.2016:

«Statsråden skrev i brev av 30. oktober i år til LO Stat og Arbeidsgiverforeningen 

Spekter (vedlagt for hendig referanse) at departementet, eller den departementet 

bemyndiger, vil ta initiativ til at det fastsettes en nasjonal standard som gir en 

tilfredsstillende læreplan som oppfyller førerforskriftens krav til opplæringssenter 

og krav til kompetanse. Denne standarden legger til grunn det pedagogiske 

opplegget, herunder læringsmål som Norsk jernbaneskole følger. Ved eventuelle 

revideringer av en nasjonal bransjestandard involveres de berørte parter, herunder 

en eventuell bransjeorganisasjon. Denne standarden skal være utarbeidet innen 1. 

mars 2017.»
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Presisering av oppdraget (30.11.2016)

«… ta initiativ til at det innen 1. mars 2017 blir etablert en nasjonal 

standard for opplæring av førere, og vurdere om det også bør 

utarbeides slike standarder for andre personellgrupper som utfører 

oppgaver av betydning for sikkerheten på jernbanen. Det bør 

vurderes i samråd med øvrige myndigheter, aktører og 

organisasjoner hvilken fremgangsmåte som er hensiktsmessig og på 

hvilket nivå slike bransjestandarder fastsettes.»
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Nasjonal utdanning regulert i lov og forskrifter

• Førerforskriften: Forskrift om sertifisering av førere av trekkraftkjøretøy på det 

nasjonale jernbanenettet FOR-2009-11-27-1414

- Vedlegg til forskrift – gir kriterier for førerbevis og kunnskap om infrastruktur og 

kjøretøy.

- Veiledning til forskrift med vedlegg – gir kriterier for utdanningssentre, 

virksomheter, lokførere og leger og psykologer

SJT fører tilsyn etter denne forskriften

• Universitets- og høyskoleloven: Lov om universiteter og høyskoler LOV-2005-04-

01-15 – NOKUTs hjemmel som godkjenner og tilsynsmyndighet

• Fagskoleloven: Lov om fagskoleutdanning LOV-2003-06-20-56

NOKUT fører tilsyn etter disse lovene

Nasjonal standard for lokførerutdanningen27



Hjemmel for nasjonal standard
Jernbaneforskriften

• § 1-2.Myndighetenes oppgaver, delegering mv.

• (1) Samferdselsdepartementet gir tilgang til å trafikkere jernbanenettet etter § 2-2. 

• (2) Samferdselsdepartementet godkjenner transportvilkår og tilleggsavgift for rutegående persontransport etter § 3-1. 

• (3) Samferdselsdepartementet fastsetter rammene for infrastrukturavgiftene som infrastrukturforvalter innkrever etter kapittel 6. 

• (4) Statens jernbanetilsyn er markedsovervåkingsorgan etter jernbaneloven § 11b, fører tilsyn etter jernbaneloven § 11 og har myndighet til å ilegge tvangsmulkt etter jernbaneloven 

§ 13. 

• (5) Statens jernbanetilsyn avgjør om hovedformålet med en internasjonal transporttjeneste som nevnt i § 2-6 første ledd er internasjonal persontransport, og avgjør om den 

internasjonale persontransporttjenesten vil kunne skade den økonomiske likevekten i kontrakt om offentlig tjenesteytelse, jf. § 2-6 annet ledd. 

• (6) Statens jernbanetilsyn kan gi utfyllende bestemmelser til forskriften her for å gjennomføre Norges forpliktelser etter EØS-avtalen. 

• (7) Jernbanedirektoratet inngår avtale med infrastrukturforvalter etter § 3-2 og kan innkreve avgifter etter § 12-2. 

• (8) Jernbanedirektoratet har ansvaret for å opprette og vedlikeholde en nasjonal 

standard for utforming og gjennomføring av opplæring av førere og eventuelt 

annet personell med oppgaver av betydning for sikkerheten på jernbanen. 

• (9) Jernbanedirektoratet er klageinstans for vedtak truffet etter jernbaneloven § 10. 

• (10) For infrastrukturforvalters beslutninger om tildeling av infrastrukturkapasitet på statens jernbaneinfrastruktur etter kapittel 8 og 9 gjelder forvaltningslovens regler om 

enkeltvedtak når ikke annet følger av forskriften her. 
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Aktører i arbeidet med nasjonal standard

Samferdselsdepartementet

Jernbanedirektoratet (leder)

Statens jernbanetilsyn

NOKUT – orientert

Lokomotivmannsforbundet

Jernbaneforbundet

Jernbanevirksomhetenes sikkerhetsforening

Lokførerutdanningen ved Norsk jernbaneskole
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Eksempel på to mulige løp i nasjonal utdanning (førerforskriften beskriver mer detaljert):
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Virksomhetsspesifikk 
kompetanse

Lengde etter behov

Fagskoleutdanning

Grunnleggende 
kompetanse

Fagskoleutdanning

Førerbevis

Grunnleggende 
kompetanse i henhold 
til førerforskriftens krav

Førerbevis 

Sertifikat Sertifikat

Fagskoleutdanning ved 

Lokomotivfører-

utdanningen, Norsk 

jernbaneskole

Gjennomføres ved 

godkjente 

opplæringssentre

Akkreditert 

fagskoleutdanning 

av NOKUT 

(fagskoleloven)

SJT godkjenner 

opplæringssentre  

(førerforskriften)

SJT utsteder 

førerbevis etter 

søknad.

Nasjonal utdanning 

skal gjennomføres 

ved en fagskole 

(førerforskriften)

Førerbevis som er i 

henhold til EU-

standard er 

automatisk 

godkjent nasjonalt 

Gjennomføres ved 

godkjent 

opplæringssentre

SJT godkjenner 

opplæringssentre  

(førerforskriften)

Sertifikat utstedes 

av virksomheten 

(førerforskriften)

Virksomhetsspesifikk 
kompetanse

Lengde etter behov



Formålet med nasjonal standard

• Skissere en kvalitetssikret utdanning og opplæring frem mot 

sertifikat

• Enklere for virksomheter å sette opp sin egen utdanning, 

utarbeide studieplaner og få godkjenning som utdanningssenter

• Transparent kompetanse som bidrar til et fleksibelt arbeidsmarked 

(om man følger standarden)
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Nasjonal standard

• Utarbeide en standard som gjenspeiler hele studieplanen for 

fagskoleutdanningen inkludert anbefaling til videre kursing i 

virksomheten

• Førerbevis + generell kompetanse + virksomhetsspesifikk kompetanse
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Oppbygging av nasjonal standard
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Sertifikat

Fagskoleutdanning ved 

Lokomotivfører-

utdanningen, Norsk 

jernbaneskole –

Statsfinansiert – gratis 

utdanning

Gjennomføres ved 

godkjent 

opplæringssenter ved 

en virksomhet

Akkreditert 

fagskoleutdanning 

av NOKUT 

(fagskoleloven)

Opplæringssenter 

godkjent av SJT 

(førerforskriften)

SJT utsteder 

førerbevis etter 

søknad.

Nasjonal utdanning 

skal gjennomføres 

ved en fagskole 

(førerforskriften)

Kjøretøy

Praksis

Infrastruktur

Førerbevis

Strekningskunnskap

Typekunnskap

Virksomhetsforståelse



Nasjonal standard omfatter studieplanen ved Nj helt frem til 

sertifisering i virksomheten
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Sertifikat

Fagskoleutdanning ved 

lokomotivfører-

utdanningen, Norsk 

jernbaneskole

Gjennomføres ved 

godkjent 

opplæringssenter ved 

en virksomhet

Akkreditert 

fagskoleutdanning 

av NOKUT 

(fagskoleloven)

Opplæringssenter 

godkjent av SJT 

(førerforskriften)

SJT utsteder 

førerbevis etter 

søknad.

Nasjonal utdanning 

skal gjennomføres 

ved en fagskole 

(førerforskriften)

Kjøretøy

Praksis

Infrastruktur

Førerbevis

Strekningskunnskap

Typekunnskap

Virksomhetsforståelse

Viksomhetsspesifikk 

kompetanse

Generell 

kompetanse

Utdanning til 

førerbevis
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