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Hvorfor en strategi for sikkerhed og 
interoperabilitet?

Mål: Jernbanen skal forvandles fra:

•Offentligt monopol  erhvervssektor med 
tilhørende ”frihed” til innovation og konkurrence 

•Dyr  billigere, effektiv og attraktiv jernbane i 
vækst 

•Samtidigt skal det høje sikkerhedsniveau bevares

Det kræver: 

•Øget hastighed, højere kapacitet og ny/billigere 
teknologi på jernbanen

•En fælleseuropæisk jernbane (harmonisering, 
billigere hyldevarer og øget konkurrence)



Strategiens hovedbudskaber:

1.Sikkerhedsniveauet skal bevares. Men fremover 
måles ud fra output (nyt sikkerhedsmål)

2.Gennemførelsen af regelreformen skal være 
helhedsorienteret – danske særregler og 
undtagelser skal undgås.  

3.Gradvist større selvforvaltning i virksomhederne 
skal understøtte ”erhvervssektoren”. 
Sikkerhedsledelse bliver et omdrejningspunkt

4.Maksimal åbenhed og udbredelse af EU-regler –
den danske jernbane er meget lille!



Ad 1) Den danske jernbanesikkerhed

- Sikkerheden er høj!

- Omfanget af alvorlige personulykker er ca. en 
1/6 af niveauet for vejsektoren

- Sikkerheden en smule stigende i det sidste årti

-Dansk jernbanesikkerhed på linje med andre 
nordvesteuropæiske lande



Ad 1) Udviklingen i alvorlige 
personulykker
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Ad 1) Jernbanesikkerhed i EU-landene: 
Dødsfald pr. mio. kørte km i 2005-06.
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Ad 1) Et sikkerhedsmål for jernbanen

-Ændret fortolkning af ”sikkerhed” 

- Hidtil er regler/kompetencer brugt som proxy for 
”sikkerhedsniveau” 

- Nu: Sikkerhedsniveau = outputmål 

- ”0,3 alvorlige ulykker pr. mio tog-km”

-Skal videreudvikles (nærved-hændelser mv.)



Ad 1) Sikkerhedsmål: Acceptabel, 
tolerabel og uacceptabel sikkerhed



Ad 1) Risici på jernbanen

Prioriterede områder: 

1.Påkørsler af personer (80 pct. af dødsfald)

2.Overkørsler (10 pct. af dødsfald) 

3.Forebygge store ulykker/katastrofer (fokus på 
hvor der køres stærkt og med mange 
mennesker)



Ad 2) Helhedssyn på regelreform

-Vi gennemfører EU-regelreformen med så få 
undtagelser og særregler som muligt

-Noget strammes, noget lempes, nye regler 
kommer, andre udgår

-Der kan godt ske ensidige lempelser i f.eks. 
tekniske regler mod, at det på anden vis 
sandsynliggøres, at sikkerheden forhøjes 



Ad 2) En ny reguleringsramme

- Supplerende nationale regler til EU-reglerne = 
funktionskrav

- De beskriver hvad der skal opnås, ikke hvordan

- Skaber ramme for større selvforvaltning, 
fleksibilitet og innovation hos virksomhederne



Ad 2) Ny reguleringsramme
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Ad 2) Helhedssyn på jernbaneprojekter

-Virksomhederne får større spillerum til at 
håndtere risici

-Velbegrundede og moderate risikoforøgelser ét 
sted tillades mod at der sker risikobegrænsninger 
andre steder

To betingelser:

-Geografi: Sikkerheden kan ikke forringes i en 
landsdel med et argument om, at det styrkes i en 
anden landsdel

-Proportionalitet i risikoøgning: Risikoøgning skal 
være moderat og forsvarlig



Ad 3) Større selvforvaltning via 
effektiv sikkerhedsledelse

-Sikkerhed på jernbanen er virksomhedernes  
ansvar – ikke myndighedernes!

-Sikkerhedskultur i virksomhederne er nok den 
vigtigste faktor for sikkerheden på jernbanen!

-Sikkerhedsledelsessystemet er det centrale 
instrument for at øge sikkerhedskulturen

-Når sikkerhedsledelsessystemet virker, skal 
virksomhederne omvendt gives større 
selvforvaltning



Ad 3) Sikkerhedsledelse: Status og 
fremtid

-Der er et stykke vej endnu, før 
sikkerhedskulturen gennemsyrer alle 
virksomheder

-Større omkostning nu, men efterlevelsesgraden 
(compliance) af regler og procedurer øges

-Trafikstyrelsen vil vise tillid til virksomheder, der 
dokumenterer ’styr på tingene’

-Og flere tilsyn med ’de svage led’



Ad 4) Udbredelse og åbenhed: EU-
jernbanen skal udbredes

-Kun nogle strækninger er lige nu dækket af EU-
regler (TEN)

-Regionale, lokale og private baner samt metro og 
S-tog undtaget

-Men uhensigtsmæssigt med flere regelsæt på 
samme tid

-Målet er derfor at udbrede de tekniske EU-regler 
til hele jernbanenettet – under hensyn til 
tekniske og økonomiske begrænsninger 



Ad 4) TEN-T strækninger i DK



Ad 4) Større åbenhed for udenlandske 
aktører
-Den danske jernbane er lille og med få aktører

-Flere aktører giver mere konkurrence og bedre 
ydelser

-Gennemførelse af EU’s lokomotivførerdirektiv: 
Fælleseuropæisk ”kørekort” baner vejen

-Flere sprog på jernbanen: Tysk, svensk, på sigt 
engelsk. Vigtigt for udenlandske togvirksomheder 
og entreprenører

-Fra 2010 ret til at medtage/afsætte passagerer 
ved grænseoverskridende trafik: Nye ruter på 
vej?



Afslutning: Hvor lang tid tager det?

- Jernbanen er som en supertanker…måske 
tungere

-Det er med reguleringen som med 
anlægsbevillingerne: De skal besluttes nu, men 
virker først om mange år!

-Men hvis ej beslutninger nu, så vanskeligt at nå 
de høje mål for jernbanen

- Derfor er der ikke noget så praktisk som en god 
strategi!
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