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Innhold



Kort info om Kiwa TI-Sertifisering



Vår Historie





Organisasjonskart - Konsern



Hva er akkreditering?

«Norsk Akkreditering er en upartisk og uavhengig organisasjon, etablert 

som forvaltningsorgan under Nærings- og handelsdepartementet»

«Akkreditering er en offisiell anerkjennelse av en 

organisasjons kompetanse og evne til å utføre 

angitte oppgaver i samsvar med gitte krav»
(Sitater er hentet fra akkreditert.no)



Hva er sertifisering?

 Sertifisering - bekreftelse fra en uavhengig instans med skriftlig 

bevis (et sertifikat) at aktuelt produkt, tjeneste eller system 

tilfredsstiller bestemte krav.

 Ofte omtalt som 3’de -parts revisjon.



ISO hierarki

ISO

Norsk Akkreditering (ISO medlem)

Kiwa TI Sertifisering AS  (Akkreditert etter ISO 17021) 

Sertifiserte organisasjoner  som for eksempel Ruuds Transport



Sertifisering og verifisering

 Sertifisering av styringssystemer

− ISO 9001, Kvalitetsstyring

− ISO 14001, Miljøstyring

− OHSAS 18001, Arbeidsmiljø

− ISO 39001, Trafikksikkerhet

− ISO 51001, Energiledelse

− ISO 3834-2, Smeltesveising

 Sertifisering av foretak

− 555-sertifisering

− FG-910, sprinkleranlegg

− Nordtest – NTO-registering

 Sertifisering av personell

− Sveisere og hardloddere

− Sveiseoperatører og -inspektører

− NDT-operatører

− Driftsinspektører

− Arbeid i tanker

− Sertifisering iht. Norsk Gassnorm

− FG-900, sprinkleranlegg

 Teknisk Kontrollorgan

− Trykkpåkjent utstyr



NY STRUKTUR FOR LEDELSES STANDARDER (ANNEX 

SL, HIGH LEVEL STRUCTURE)

 Målet med dette dokumentet er å forbedre konsistensen og 

synkroniseringen av ISO ledelsesstandarder. 

− Enhetlig og bestemt struktur

− Identisk kjerne tekst og definisjoner av vanlige termer

− «Disiplin-spesifikke» krav for hver standard legges til

Annex SL 
(normative) 

 
Proposals for management system standards 



ISO 9000-familien, intensjon og oppbygging



De internasjonale standardene (9000-familien) angir krav til et ledelsessystem 

når en organisasjon :

 trenger å bevise sin evne til konsekvent å levere produkter, tjenester og 

prestasjoner som oppfyller interessenters og lovbestemte krav.

 Tar sikte på å forbedre sine prestasjoner ved virkningsfull anvendelse av 

systemet, inklusive prosesser for forbedring av systemet og sikring av 

samsvar med interessenters og lovbestemte krav.

(ISO 9001:2015)

Omfang



Deming´s hjul for kontinuerlig forbedring, PDCA-hjulet



Standardens struktur

ISO 39001:2012

4. Konteksten til 
organisasjonen

4.1 Forstå 
organisasjonens 

kontekst

4.2 Forstå behov og 
forventninger til 
interessenter

4.3 Bestemme 
omfanget av 

styringssystemet

4.4 Styringssystem for 
trafikksikkerhet

5. Ledelse

5.1 Ledelse og 
forpliktelse

5.2 Politikk

5.3 Organisasjonens 
roller, ansvar og 

myndighet

6. Planlegging

6.1 Generelt

6.2 Tiltak for å 
håndtere risiko og 

muligheter

6.3 Faktorer for 
trafikksikkerhte

6.4 
Trafikksikkerhetsmål 
og planlegging for å 

oppnå målene

7. Støtte

7.1 Koordinering

7.2 Ressurser

7.3 Kompetanse

7.4 Bevisstgjøring

7.5 Kommunikasjon

7.6 Dokumentert 
informasjon

8. Drift

8.1 Driftsplanlegging 
og styring

8.2 Beredskap og 
innsats

9. Evaluering av ytelse

9.1 Overvåking, 
måling, analysering og 

evaluering

9.2 Undersøkelse av 
trafikkulykker og 

hendelser

9.3 Intern revisjon

9.4 Ledelsens 
gjennomgåelse

10. forbedring

10.1 Avvik og 
korrigerende tiltak

10.2 Kontinuerlig 
forbedring



Prosess- og risikobasert ledelsessystem, 

praktisk tilnærming.



 Prosess ; Samling av beslektede eller samvirkende aktiviteter som bruker 

inngangsfaktorer til å levere et tiltenkt resultat (ISO 9000:2015, pkt. 3.4.1)

Prosessbasert tilnærming

Salg Ordre Planlegging Transport Etterarbeid

Trsp.matr

Rute

Sjåfør

Samlast



 Risiko; virkning av usikkerhet   (ISO 9000:2015, pkt.3.7.9)

Risikobasert tilnærming

Risiko kan være knyttet til:

• Informasjonsflyt

• Krav

• Tilgjengelighet

• Egenskaper

• Kompetanse

• Utførelse 

• M.fl.



Sertifiseringsprosessen, krav og 

gjennomføring



Hva kreves for å bli sertifisert?

 Organisasjonen må ha;

− Opprettet

− Iverksatt

− Opprettholdt

− Kontinuerlig forbedret

et styringssystem for trafikksikkerhet inkludert de nødvendige prosessene og 

vekselvirkningene mellom disse, i samsvar med ISO 39001:2012 eller øvrige.



Sertifiseringsprosessen trinn 1

 Målene for trinn 1 revisjonen er å:

 Evaluere omfanget av organisasjon og det aktuelle styringssystemet

 Bekrefte at styringssystem er etablert i overensstemmelse med alle kravene 

i aktuell kravstandard

 Gjennomgå status og forståelse av kravene i aktuell standard

 Samle informasjon angående prosesser og lokaliseringer samt aktuelle 

lovfestede og forskriftsmessige aspekter og samsvar. 

 Evaluere organisasjonen planlegger og gjennomfører interne revisjonene 

og ledelsens gjennomgåelse

 Samle informasjon for å planlegge trinn 2 revisjon

 Vurdere om styringssystemet er implementert og klart for revisjon 

på trinn 2



Sertifiseringsprosessen trinn 2

 Målene for trinn 2 revisjonen er å:

 Evaluere implementering og virkning av kundens styringssystem i forhold til 

aktuell kravstandard

 Anbefale sertifisering av kundens styringssystem



Fremtidig revisjon?

Samsvar 

med krav
Hvilke krav 

gjelder?

Tiltak 

implementert 

og 

virkningsfulle

Styres 

risiko?

Overvåkes endringer

Fornøyde 

interessenter

Elementene må revideres som en del av systemsikkerheten. 

Prosesser 1 2 Resultat



Hva forventes ved sertifiseringsrevisjon T2?

 God grad av implementering av trafikksikkerhetsstyringssystemet 

− Horisontalt

− Vertikalt

 Det kan finnes bevis for at øverste ledelse overholder sine forpliktelser.

 Politikk, mål delmål er etablert og kommunisert

 Etablerte metoder for overvåking og måling er iverksatt og virkningsfulle

 God bevissthet (i forhold til den enkeltes rolle og aktuelle 

trafikksikkerhetsfaktorer)

 Dokumentert informasjon er kjent og gjenfinnbar i praksis

 Lover og regler overholdes i praksis

 Avvikssystemer er i bruk



Utfordringer

 Erfaring fra bruk av standarden viser at følgende områder kan være 

utfordrende i ISO 39001

− Kartlegging av interessenter (4.2)

− Vise tydelig ledelse….(kap 5)

− Sikre at trafikksikkerhetssystemet er integrert i organisasjonens forretningsprosesser

− Sørge for ressurser

− Veilede

− Støtte andre ledere til å vise lederskap

− Risiko

− Detaljeringsgrad og metoder (pkt 6.2)

− Kommunisere resultater internt (bevisstgjøre pkt 7.4)

− Trafikksikkerhetsfaktorer

− Identifisere disse samt sikre at det er sammenheng mellom faktorer, mål og tiltak (pkt

6.3)


