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Supplerende tildelingsbrev nr. 1 - Bestilling av utkast til forskrift til 
jernbanelovens § 6b 

 
Vi viser til møtet i Samferdselsdepartementet 6. mars samt oppsummering fra møtet i vårt 
brev av 28. mars 2019. I møtet ble oppfølging av arbeidet med å videreutvikle 
jernbanesektorens bidrag til totalforsvaret diskutert. Formålet var å diskutere nærmere 
regulering av påleggshjemmelen i jernbanelovens § 6b gjennom forskrift og hvordan dette 
arbeidet kunne legges opp. Videre vises det til avklaringsmøte 5. april 2019.  
 
I tildelingsbrevet for 2019 heter det at Statens jernbanetilsyn i 2019 skal være en aktiv 
bidragsyter i prosesser knyttet til videreutvikling av totalforsvaret. Dette arbeidet innebærer 
blant annet ansvars- og rolleavklaringer. Bestillingen er ikke direkte omtalt i tildelingsbrevet 
og sendes derfor som supplerende tildelingsbrev. 
 
Bestilling 
På bakgrunn av diskusjonen i ovennevnte møter ber departementet Statens jernbanetilsyn 
om å utarbeide utkast til forskrift samt utkast til høringsnotat. Departementet legger til grunn 
at Statens jernbanetilsyn på egnet måte involverer relevante aktører etter behov.  
 
Som nevnt ovenfor og i oppsummeringen fra møtet 6. mars bør nærmere regulering av 
påleggshjemmelen gjennom forskrift i jernbanelovens § 6b bidra til å tydeliggjøre hvilke 
plikter de ulike jernbaneaktørene har, etter bokstav a) – f) for å sikre nødvendig 
samfunnssikkerhet og beredskap i ekstraordinære situasjoner, kriser og krig. Departementet 
ber om at tilsynet utarbeider utkastet til forskrift med nevnte formål. I høringsnotatet bør det 
vurderes om det er hensiktsmessig med obligatorisk deltakelse i et samarbeidsforum etter 
mal fra samarbeidsutvalget for sikring. Det bes om at Statens jernbanetilsyn foretar en 
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Side 2 
 

nærmere kartlegging av omfanget av oppdraget, og utarbeider et forslag til fremdriftsplan 
innen 31. mai 2019.  
 
Det legges opp til et underveismøte i Samferdselsdepartementet med tentativ dato 4. juni 
2019 kl. 12.00-14.00, hvor også Bane NOR SF og Jernbanedirektoratet vil bli bedt om å 
delta. Statens jernbanetilsyn får anledning til å presentere forslag til fremdriftsplan og drøfte 
nærmere relevante problemstillinger.  
 
Det bes om at Statens jernbanetilsyn holder departementet orientert underveis, og avklarer 
eventuelle problemstillinger fortløpende.  
 
Med hilsen 
 
 
Erik Syvertsen (e.f.) 
fung. avdelingsdirektør 
 
 

Sindre Ulstein Lid 
rådgiver 
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