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• Utarbeidet sammen med DNV i 1993
− Risikoanalyse og kost/nytte-analyse

− Anbefalte tiltak

• Dannet underlag for Teknisk regelverk

• Inneholder en rekke tiltak:
− Infrastruktur: 13 anbefalte av 22 vurderte

− Rullende materiell: 6 anbefalte av 7

− Trafikk: Ingen tiltak
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Tunnelveileder - 1993
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• Utarbeidet med DNV 1996
− nytte/kostnads-analyse av tiltak

− sammenlikning av nytte/kostnads-forhold 

for sikkerhetstiltak i tunneler med 

nytte/kostnadsforhold for sikkerhetstiltak 

på rullende materiell og andre 

infrastrukturobjekter

− beskrivelse av eventuelle 

beredskapssituasjoner i togtunneler

− utvikling av kriterier for å klassifisere 

togtunneler som særskilte brannobjekt

− utvikling av en mal for beredskapsplaner

Tunnelveileder for eksisterende tunneler - 1996
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• Utgitt av NBR (Norges 

byggstandardiseringsråd) 2001

• Hovedpunkter:
− Sikkerhetstiltak

− Risikoanalyse

− Gjennomføring av risikoanalysen

− Brannscenarioer

− Andre ulykkesscenarioer

− Personrisiko

− Risiko for tap av andre verdier

− Anleggsarbeid, reparasjon og vedlikehold

Tunnelveileder for risikoanalyse – 2001



• Utarbeidet av UIC

• Inneholder anbefalte tiltak for
− Infrastruktur: 18 anbefalte av 34 vurderte

− Rullende materiell 7 anbefalt av 9

− Drift: 7 anbefalt av 9
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Tunnelveileder – 2002
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• Utarbeidet av SJT og DSB i samarbeid 

med
− Jernbaneverket

− Oslo sporveier

− Statens bygningstekniske etat

•

Tunnelveileder – 2005



TSI SRT – 2005-2008

• TSI SRT ble utarbeidet for det europeiske 

jernbanenettet under samtrafikks- og 

sikkerhetsdirektivet. TSI-en ble innført i 

norsk rett i 2008 gjennom 

samtrafikkforskriften.
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EN 45545: - Fire protection 
on railway vehicles – 2012  

• Standard som skal følges iht. 

TSI LOC&PAS og TSI WAG

• Består av 7 deler:
1.Generell del

2.Krav til materialers og 

komponenters virkemåte ved brann

3.Krav til motstand mot brann for 

brannmurer og -skillevegger

4.Brannsikkerhetskrav for utforming 

av rullende materiell

5.Krav til brannsikring for elektrisk 

utstyr

6.Brannsikring og styringssystemer

7.Krav til brannsikring av anlegg for 

brennbare væsker og gasser



TSI SRT – 2014

• TSI SRT kom i ny versjon i 2014

• Det ble også gitt ut en egen veileder til 

TSI-en
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 Erstattet tidligere veileder fra 2005

 Utvidet til også å omfatte elsikkerhet

Tunnelveileder – 2017
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• Risikoanalytikeren skal forstå
− Risikoansvarsfordelingen mellom jernbane-

virksomhetene i den transeuropeiske jernbanen

− Risikomessige likheter og ulikheter mellom vei- og 

jernbanetunneler (evne til forebygging)

• Risikoanalytikeren skal kunne

− EN 45546 Railway application – Fire protection on

railway vehicles (brannsikring av jernbanevogner)

• Risikoanalytikeren skal kjenne til

− Regler, forskrifter og prinsipper for trafikkavvikling på 

jernbanen

− Førers regelbok og strekningsbok (TSI OPE 4.2.1) 

Kompetansekrav for gjennomføring av risikoanalyser av 
jernbanetunneler (tilleggsmodul for jernbane)
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