PÅ TOGET I NSB

Toget er et samfunn i
miniatyr. Når vold og
trusler øker i samfunnet,
ser vi den samme
tendensen på toget. Vi
har tatt tak i problemet,
men er ikke i mål, sier
Lise-Lotte Solum,
sentralt hovedverne
ombud i NSB.

Vold og trusler er uakseptabelt – og ulovlig
Tiltak mot vold og trusler fra togreisende er nødvendig for å skape en tryggere arbeidsplass
for konduktørene. Informasjon og opplæring av ansatte, samarbeid med vektere og politi
samt kameraovervåking kan bidra til det. En ny straffelov er også på trappene.
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Mer info
I 2000 opprettet samferdselsministeren en arbeidsgruppe som skulle vurdere tiltak mot vold, trusler
og ran i kollektivtransporten, en bredt sammensatt gruppe av organisasjoner fra både arbeidstaker,
arbeidsgiversiden og flere departementer. Rapporten «Bedre trygghet i kollektivtransporten» ut
arbeidet av AFI, ble resultatet av arbeidet. Se www.regjeringen.no/en/dep/sd/Documents/Reports/
rapporter/2004/bedre-trygghet-i-kollektivtransporten-.html?id=106057
I forlengelsen av dette arbeidet har Transportøkonomisk institutt laget en veileder for vern av kollektiv
transportens ansatte mot vold, trusler og ran. Se www.toi.no/article5442-8.html
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