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Hvorfor akkurat brann i tog i tunnel? 

• Risikobidrag 
• Potensial for storulykke 
• Mange barrierer 

 



Spesielt med brann i t-banetog 

• Mange mennesker eksponert 
• Kjent brannlast (hvertfall ganske kjent..) 
• Trafikkleder vet hvor toget er  
• Kort utrykningstid for brannvesen 
• Høy togtetthet - Tillater tog å kjøre tett 

 



Årsaker, hendelse, konsekvenser 



Brannscenario 

• Nok tid for rømning? 
• Brannmotstand for 

konstruksjoner 
• Effekt av tiltak 

• Beregninger basert på 
materialenes 
energimengde og 
antennelighet 
(småskala-testing) 

• Sammenlikning med 
fullskalatester 
 



Brannforsøk i Metroproject 
 

Scenario 
• Ombygd ”C20” 
• Bagasje 

 
 
 

www.metroproject.se  
 

 

Brannutvikling 
• Langsom spredning: 

lang tid til rømning  
og slukking 

• Fullt utviklet brann 
etter ca 100 minutter 

• Høy branneffekt 
(70MW) i kort tid 

http://youtu.be/xRlpuSBU_kQ
http://www.metroproject.se/


Brannscenario 

Beregning 



Barrierer 

Hva kjennetegner gode barrierer? 
• Effektive: Reduserer risikoen mye 
• Varige: Effekten varer lenge  
• Pålitelige: Virker når de skal 
• Kontrollerbart: Mulig å oppdage svikt 
• Uavhengige: Svikter ikke samtidig 



Barrierer 

For å redusere risiko trenger vi flere ulike tiltak 
• Tekniske systemer 

- vedlikehold 
• Personell 

- prosedyrer 
- opplæring 

”Sikkerhetskritisk  
funksjon” 



Hindre at brann oppstår 

• Unngår å bruke brennbare materialer 
• Lagrer ikke brennbare materialer i tunneler 
• Fjerne brennbart materiale (søppel) 
• Overvåkning av varmgang i tekniske systemer 
• Kampanjer og befordringsvedtekter (unngå 

fyrverkeri) 



Hindre at brann utvikles 

Deteksjon 
• Automatisk deteksjon i tog og på stasjon 
• Melding fra passasjerer eller andre førere 
• Førers egen observasjon 
 
Begrense utvikling 
• Stoppe andre tog fra å kjøre ut fra stasjon  

eller inn i tunnel 
• Utlegging av kjørestrøm, jording av tog 
• Brannseksjonering på stasjoner 



Tilrettelegge for slokking 

• Brannslokningsapparater i tog 
• Sprinkling på deler av stasjoner 
• Brannhydranter på stasjoner 
• Brannvann i nye tunneler 
• Angrepsveier og Argo for nødetatene 
• Samhandling og trening med nødetatene 



• Kjøre tog til stasjon og tømme der  
• Lengde og bredde på rømningsveier 
• Rømning i tunnel: Lys og strømutkobling  
• Merking av rømningsveier 
• Røykventilasjon på stasjoner og enkelte tunneler 
• Varsling på stasjoner (ved røyk på stasjon) 
• Styring av rulletrapper og heiser 
• Røykskjørt og –gardiner (duk eller luft) 
• Assistert evakuering (brannvesen, eget personell) 
• Kommunikasjonssystem og nødnett på hele t-banen 
• Midlertidig sikre rom på nye, dype stasjoner? 

Tilrettelegge for rømning og redning 



Vet vi om barrierene virker? 

Kontroll med barrierer 
• Automatisk overvåkning av feil og utkobling 
• Regelmessig inspeksjon og testing 
• Repetisjonsopplæring 
• Øvelser 
• Feilrapportering og tilløpsgranskning 



Hva når vi finner hull i barrierene? 

• Predefinerte kompenserende tiltak for 
kjente feiltyper 
”Operative tiltak ved feil i driften” 



Har vi barrierer mot  
brann i tog i tunnel? 

Ja, fordi 
• vi kjenner risikoen ved brann i tog i tunnel 
• vi har etablert effektive barrierer 
• vi trener og vedlikeholder for å ivareta dem 
• vi kontrollerer om de virker 
• vi vet hva vi skal gjøre når de mangler 
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