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Statens jernbanetilsyns sikkerhetsseminar 2012  



FLIRT – eller type 74 og type 75 

• 50 nye tog leveres av Stadler AG i Sveits 

• ”Flirt” er Stadlers produktnavn, levert i flere varianter til 

en rekke selskaper 

• 50/50 type 74 (mellomdistanse) og type 75 (lokaltog) 

• Første ”Flirt” for 200 km/t, av hensyn til kapasiteten på 

Gardermobanen 

• Hvorfor flere tog? 

 



NSB gjennomfører en historisk stor endring i 

rutetilbudet 
Ruteplan 2012/14 tar veksten til 2017 



Hvordan organisere sikkerhetsarbeidet? 

• En egen organisasjon med medarbeidere ansatt i 

prosjektet? 

 - rapporterer kun til prosjektleder 

 

• Prosjektorganisasjon med medarbeidere som jobber 

delvis i prosjektet? 

 - bringer fullmakter og myndighet fra egen linjefunksjon med inn i 

prosjektet 
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Og slik ble det: “Høvdinger fra mor” 
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Prosess i sikkerhetsarbeidet 

• Tydelige men overordnede krav i kontrakt og overordnede kriterier for sikkerhet, tilgjengelighet og 
regularitet. LCC krav. 

• Work-shop etablert tidlig i prosjektet med omforening om metoder, detaljerte kriterier og krav til 
synliggjøring og sporbarhet i RAMS analyseresultater og hvordan disse er videreført i materiellets 
driftsdokumentasjon. 

• Funksjonell integrasjon av RAM og Sikkerhet 

• Tett oppfølging av Stadlers analyse- og sikkerhetsarbeid med månedlige sikkerhetsmøter. 

• Sikkerhetskompetanse i prosjektets progress meetings  

• Inkludering av sårbarhetsanalyser i forhold til security i togets design. 

• Faseverifikasjon i forhold til EN 50126 

• Implementering av og tilnærming med CRIOP analyser for utforming av førerrom, branndeteksjon 
og driftsprosedyrer/opplæring. 

• Omfattende materialverifikasjon i h.t. prEN45545 og DIN5510 

• Gjennomføring av risikoanalyser for teknisk og driftsoperative grensesnitt  

• Gjennomføring av komplett validering av alle Safety Requirements og lukking av Hazard log med 
validering av  implementering av sikkerhetsrelaterte prosedyrer i NSB drift. 

 

 

 

 



Vesentlige  

forutsetninger 

 
1. QA og sikkerhetsarbeidet har viktige grensesnitt mot alle de ulike 

områdene i prosjektet gjennom alle prosjektfaser; 

2. Den overordnede risikoanalysen (SKF analysen og Safety Case) legger 

en rekke forutsetninger til grunn for reduksjon av risiko; 

3. Kvalitetsarbeidet skal sikre at etablerte prosesser følges og at resultater 

av reviews, analyser, vurderinger etc. benyttes aktivt i prosjektfasene. 

4. Disse forutsetningene må vurderes/analyseres på de ulike fasene i 

prosjektet. Safety Case dokumenterer kun alt bra sikkerhets-. og QA 

arbeid gjennom hele prosjektet; 

5. Reviews, del analyser, vurderinger og leverandøroppfølging er vesentlig 

for aksept, godkjenningsprosesser og prosjektets suksess. Erfaringer fra 

tidligere prosjekter er at ”oppløpssiden” med leveranse og ”ta i bruk” er 

skremmende kort…… 



QA og Sikkerhet FLIRT 

Resultater av sikkerhetsarbeidet, prosjektets 

leveranse 
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Generic SCF’s 
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Hva ledet arbeidet til? 

• NSB fikk tillatelse til test- og prøvekjøring, i tide 

• Målet er ikke tillatelse, men et sikkert og funksjonelt tog. Levert med 

all nødvendig dokumentasjon for opplæring, drift og vedlikehold. 

Levert i henhold til plan 

• Følgende ble endret i toget: 

 - Branndeteksjon 

 - Førerbord og kjørecontroller  

• Alt vel pr februar 2012 

 

 

 

 



Tvil og usikkerhet 

• Hvorfor veltet toget? 

 - Overså vi tyngdepunktet? 

• Hvem var ansvarlig for kjøringen? 

 - Stadler?, Prosjektet?, Trafikk?, Øst? 

• Hva skjedde i førerrommet? 



Toget er friskmeldt – NSB har lært 

• Rigge sikkerhetsstyringen og finn SKF tidlig 

• Involvere linjeorganisasjonen 

• Velg en leverandør med gode referanser og god 

økonomi 

• Faren truer når vi gjør noe utenom det vanlige, test og 

innfasing i drift er kritiske operasjoner 

• Følgen av Nykirke er innstramming til grensen av hva 

som gjør fornuftig fleksibilitet mulig 

• Nå ser vi frem til: 




