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Risikobevidsthed Arbejdsvilkår Analyse Sikkerhedsvision

Spørgende indstilling Rapportering Lære af andre Beslutningstagning
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Robusthed Systemkompleksitet Forbedring Ressourcefordeling

Grundprincipper for jernbanesikkerhed : Nøgleord



Grundprincipper jernbanesikkerhed: Egenskaber

De enkelte personer på alle 
niveauer undgår laden stå til, sætter 

spørgsmålstegn ved antagelser, 
tilskynder og tager stilling til 
modstridende holdninger.

De enkelte personer på alle 
niveauer er opmærksomme 

på store risici og forstår, 
hvordan de personligt 

bidrager til sikkerheden

Evnen til at sørge for sikker 
drift i uventede situationer 

udvikles. 

RisikobevidsthedF1.1

RobusthedF1.2

Spørgende indstillingF1.3

Organisationen anerkender, 
at arbejdsvilkår, såsom 

tidspres, arbejdsbyrde og 
træthed, påvirker sikker 

adfærd.

Organisationen erkender, at 
dens teknologier og systemer 
er komplekse og kan fejle på 

uforudsigelige måder.

Rutinemæssige og unormale 
afvigelser fra den forventede 

præstation anerkendes og 
rapporteres. Der træffes 

foranstaltninger med henblik på at 
identificere og mindske 
organisations tavshed.

ArbejdsvilkårF2.1

SystemkompleksitetF2.2

RapporteringF2.3

Rapporteringen analyseres 
systematisk for at 

identificere faktorer, der 
giver mulighed for læring 

og forbedring i 
organisationen.

Sikkerhedsrelateret 
feedback opfattes som en 
mulighed for at forbedre 

præstationen, og der 
handles ud fra det.

Organisationen opsøger
aktivt læringsmuligheder.

AnalyseF3.1

ForbedringF3.2

Lære af andreF3.3

Organisationen udvikler og 
implementerer en 

sikkerhedsvision for at 
støtte opfyldelsen af 
forretningsmålene.

Enkeltpersoner på alle
niveauer er overbevist om, 

at sikkerhed og drift går
hånd i hånd.

Sikkerhed er et 
hovedhensyn i 

ressourcefordelingen.

SikkerhedsvisionF4.1

RessourcefordelingF4.2

BeslutningstagningF4.3
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INTERAGERE FORMALISERE UDBREDE FORSTÆRKE

Teamwork og
samarbejde

Funktioner og
ansvarsområder

Kommunikation
Gå foran med et godt

eksempel

Interpersonelle værdier Organisations-design Kompetencestyring Ledelsesintervention

Regulatoriske relationer Organisations-systemer Bløde færdigheder

Ekspertise inden for 
menneskelige og

organisatoriske faktorer

Kulturelle Katalysatorer: Nøgleord



Kulturelle Katalysatorer : Egenskaber

Samarbejde inden for, og på 
tværs af organisationer dyrkes 

med henblik på sikker drift.

Funktioner, ansvarsområder og
beføjelser forstås og

accepteres.

Sikkerhedsoplysninger deles 
åbent i og på tværs af 

organisationer.

Lederne udviser en adfærd, 
der sætter standarden for 

sikkerheden.

INTERAGERE FORMALISERE UDBREDE FORSTÆRKE

Teamwork og
samarbejde

E1.1

Tillid, respekt og åbenhed 
præger organisationen og 

kendetegner relationerne på 
alle niveauer i organisationen.

Organisationsstrukturerne 
understøtter en bæredygtig 

og sikker præstation.

Kompetencestyring sikrer
en kompetent og

kvalificeret arbejdsstyrke.

Lederne sikrer, at incitamenter, 
sanktioner og belønninger styrker 
den adfærd og de resultater, der 

støtter realiseringen af 
sikkerhedsvisionen.

Der er gode relationer med 
tilsynsmyndighederne, som sikrer, 

at sikkerhedsansvaret forbliver 
hos driftsorganisationen.

Processer, værktøjer og 
dokumentation 

understøtter en bæredygtig 
og sikker præstation.

Sikkerhedsledelse og ikke-
tekniske færdigheder 
udvikles systematisk.

Menneskelige og organisatoriske
faktorer, herunder frontlinjeerfaring, 

tages systematisk i betragtning
under udformning og ændringer.

Funktioner og
ansvarsområder

E2.1 KommunikationE3.1
Gå foran med et godt

eksempel
E4.1

Interpersonelle
værdier

E1.2 Organisations-designE2.2 KompetencestyringE3.2 LedelsesinterventionE4.2

Regulatoriske
relationer

E1.3 Organisations-systemerE2.3 Bløde færdighederE3.3

Ekspertise inden for 
menneskelige og

organisatoriske faktorer
E4.3



Making the railway system work better for society.

Discover our job opportunities on era.europa.eu

Follow us on             ERA_railways
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