
GRANSKNING AV ULYKKER

Svein Ivar Johannessen



Min bakgrunn

 64 år. Fra  Sarpsborg 

 Første kontakt med luftsport i 1972 - Rygge 
Flyklubb. Nå elev i Mikoflyklubben Øst

 NSB fra 1978 til 2013

 Lokomotivfører, instruktør og kjørelærer

 Trafikksikkerhetssjef NSB fra 1995 til 2009

 Lokførerleder/lokfører 2010 – 2013.

 2013 – Seniorrådgiver og testlokfører i RYTEC AS 



Etterforskning kontra granskning

 Politi og påtalemyndigheter etterforsker ulykker 
med hensikt på å avdekke straffbare handlinger 
etter brudd på lov og forskrift

 Granskning skal avdekke hendelsesforløp, 
direkte og bakenforliggende årsaker med 
hensikt for å hindre gjentagelse gjennom læring 
og forbedring.



Granskningserfaring
3.oktober 1993 Nordstrandsulykken



Nordstrandsulykken

 Granskning ble utført av NSBs interne 
ulykkeskommisjon (kun jernbanekompetanse)

 Politiet etterforsket  ulykken.

 TV2 / TV Norge hadde blitt etablert

 Mange personer var passasjerer (overfylt tog)

 Endringer av sjekklister og opplæring



Åsta-ulykken 4.januar 2000 



Åsta-ulykken
 Det ble ved kongelig resolusjon oppnevnt en 

undersøkelseskommisjon som var uavhengig av 
Jernbaneverket og NSB BA

 Politiet ved KRIPOS etterforsket ulykken

 Jernbaneverkets Uhellskommisjon gransket 
ulykken

 NSBs Interne granskningskommisjon gransket 
saken

 Nesten samtlige statlige tilsyn engasjerte seg i 
ulykken



Lillestrøm-ulykken 5. april 2000



Lillestrøm-ulykken

 Det ble ved kongelig resolusjon oppnevnt en 
undersøkelseskommisjon som var uavhengig av 
Jernbaneverket og NSB BA

 Politiet etterforsket ulykken

 Jernbaneverkets Uhellskommisjon gransket 
ulykken

 NSBs Interne granskningskommisjon gransket 
saken



Hva har granskningen av ulykkene 
medført?

 Fra hendelsesbasert til risikobasert 
sikkerhetsledelse innen jernbane

 Systematisk og metodebasert granskning

 Innføring av barrierer 

 Havarikommisjon for transport etablert

 Sertifisering og autorisasjon av operative og 
vedlikeholds miljøer



Historisk utvikling frem mot dagens SHT:

 Etter flyulykker ble det ad hoc oppnevnt en 
kommisjon for undersøkelse av hendelsesforløp, 
årsaksforhold og ansvarsforhold 
(Flyhavarikommisjonen). Kommisjonene hadde 
ikke noe fast tilholdssted. De var ofte satt 
sammen av personer med tilknytning til 
Luftfartsverket og Forsvaret.





Historisk utvikling frem mot dagens 
SHT:

 1989

Havarikommisjonen for sivil luftfart (HSL) ble 
10. juli opprettet i samsvar med den 
internasjonale luftfartsorganisasjonen ICAOs 
etablerte mønster, med faste medarbeidere.



Historisk utvikling frem mot 
dagens SHT:

 1999

Havarikommisjonen for sivil luftfart (HSL) ble 
etablert som en egen etat under 
Samferdselsdepartementet.

 2002

Havarikommisjonen fikk utvidet mandat til også å 
undersøke ulykker og alvorlige hendelser i 
jernbanesektoren. Kommisjonens navn ble endret 
til Havarikommisjonen for sivil luftfart og jernbane 
(HSLB).



Historisk utvikling frem mot 
dagens SHT:

 2005
Havarikommisjonens mandat ble utvidet til også å omfatte 
undersøkelser av ulykker og alvorlige hendelser i 
veisektoren og etatens navn ble endret til Statens 
havarikommisjon for transport (SHT).
 2008

Havarikommisjonens mandat ble utvidet til også å omfatte 
undersøkelser av ulykker og alvorlige hendelser i 
sjøfartssektoren. Samtidig opphørte 
Sjøforklaringsinstituttet og den faste 
undersøkelseskommisjonen for særskilte ulykker innen 
fiskeflåten.



Granskning av ulykker i NLF

 Forbundet gransker alle luftfartsulykker med 
egne interne kommisjoner som ikke blir gransket 
av SHT.

 Medlemmene i kommisjonene har historisk vært 
erfarende personer fra sportsgrenen



Mikoflyseksjonens granskning av 
ulykken ved Hamar 14.juli i år

Medlemmene av GK 1-15 er:

 SAS pilot og tidligere leder av Forsvarets 
granskningskommisjon for flyulykker:

Morten Kjellesvig

 Pilot og årelang medlem i NLF:

Håvard Mælum

 Pilotelev og fersk medlem av NLF:

Svein Ivar Johannessen (leder)



Funn etter Hamarulykken

 Systemsvakheter

 Regelverk

 Etterlevelse av regelverk

 Operative forhold

 Feil ved instrumenter



 TAKK FOR OPPMERKSOMHETEN


