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Høringsuttalelse - NOU 2016: 19 Samhandling for sikkerhet 

Bane NOR SF (Bane NOR) viser til Forsvarsdepartementets brev av 17.10.2016 med høring av NOU 2016:19 

Samhandling for sikkerhet. Bane NOR stiller seg positive til den omfattende og nødvendige gjennomgangen 

av forebyggende nasjonal sikkerhet og lov om forebyggende sikkerhetstjeneste. 

Bane NOR har ansvaret for jernbanens infrastruktur og eiendommer og utvikler og drifter et transportsystem 

med krav om meget høyt sikkerhetsnivå. Dette nivået skal opprettholdes og kontinuerlig forbedres gjennom 

tiltak for beskyttelse av så vel utilsiktede som tilsiktede hendelser. Som grunnlag for sikkerhetsarbeidet er 

Bane NOR avhengig av klare forventninger om, og mål for det sikkerhetsnivå som skal etableres. 

Utredningen foreslår etablering av nødvendige tiltak for et "forsvarlig sikkerhetsnivå". Nivået defineres ikke 

nærmere i loven, men forutsettes konkretisert av sikkerhetsmyndigheten og sektormyndigheter i samarbeid. 

"Forsvarlig sikkerhetsnivå" vil danne grunnlag for virksomhetenes sikkerhetsarbeid gjennom omsetting til 

akseptabelt risikonivå, sikringsnivå mv. Nivået må følgelig være tydelig nok for slik omsetting i den enkelte 

virksomhet. Videre må nivået harmoniseres virksomheter og sektorer i mellom, blant annet for å sikre enhetlig 

sikkerhetsnivå ved kommunikasjon av skjermingsverdig informasjon. 

Bane NOR støtter utredningens vurdering av at "forsvarlig sikkerhetsnivå" må konkretiseres i samarbeid 

mellom sikkerhetsmyndigheten og sektormyndigheter, men vil påpeke viktigheten av at dette følges opp så 

snart som mulig etter lovens ikrafttredelse slik at det gis tydelige rammer for sikkerhetsarbeidet til de 

virksomheter som blir underlagt den nye sikkerhetsloven. 

Bane NOR håper våre merknader er av interesse.  Om ønskelig utdyper vi dem eller bidrar til videre arbeid på 

annen måte. 

Med vennlig hilsen 

Karsten Boe Frank Væting 

Konserndirektør Sikkerhet og kvalitet Rådgiver 

Bane NOR SF Sikkerhet og kvalitet 

 

Dette dokumentet er elektronisk godkjent og sendes uten signatur 

 


