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Hvordan arbeider SJT internasjonalt 

og hva er vårt mål?

v/  Øystein Ravik, direktør, 

avdeling Sikkerhetsstyring og tilsyn, SJT
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Internasjonalt arbeid i SJT

Mål med arbeidet

Strategi

Hvor er vi med?

Stikkord: påvirke tidlig nok
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Mål for det internasjonale arbeidet

Fremme norske interesser i europeisk regelverksutvikling

Dette betyr for oss: Vi er aktive i det internasjonale samarbeidet

 Vi prioriterer arbeid med betydning for sikkerhet 

og markedsforhold i Norge og der vi har størst mulighet for å påvirke

 Vi synliggjør og informerer om vårt internasjonale arbeid 

for bransjene og Samferdselsdepartementet

 Vi tilstreber en smidig overgang for bransjene ved større endringer

 Vi er tidlig ute, sikrer god koordinering og gode beslutningsprosesser
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Viktige arenaer

EU-
kommisjonen

ERA

Myndighetsnivå

RISCSERAC

• ERA-styre
• NSA - nettverk for 

Sikkerhetsmyndigheter
• ERA WG
• ERA Workshops

• ILGGRI
• Nordisk 

samarbeid 
sertifikat 
og tilsyn

IRG

ENNRB
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Arenaer for internasjonalt arbeid - jernbanesikkerhet

RISC Komitologimøte, deltar som fagstøtte for SD

TF 4. jernbanepakke Expert Group (teknisk pillar), fagstøtte for SD

ERTMS WG, strategiske spørsmål for å sikre implementering

ERA NSA nettverk, ERA WG

Utvikling - flere workshops, færre arbeidsgrupper

Nye workshops om
• COR
• Safety Culture
• Human Factors
• One Stop Shop (OSS), verktøy for ERA som single point of contact

ILGGRI Uformelt, nettverk for å diskutere felles posisjoner fra NSA-ene

Nordisk Samarbeidsmøte, tilsyn og sikkerhetssertifikater
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Arenaer for internasjonalt arbeid - markedsovervåking

SERAC Komitologimøte, deltar som fagstøtte for SD

ENNRB: Nettverk for Regulatory Bodies

Sentrale tema nå:
• Implementering av SERA-direktivet
• Access to service facilities
• Avgifter / tilgang til infrastruktur og godskorridor

IRG Uformelt, nettverk for å diskutere felles posisjoner fra NSA-ene
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Internasjonalt arbeid – fordeler

Gode påvirkningsmuligheter i tidligfase

 Jernbanevirksomhetene har stor påvirkning gjennom 

interesseorganisasjonene

Viktig at man deltar for å ivareta norske interesser


