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Tunnelsikkerhet

Nye jernbanetunneler i 
Norge 



Forskrifter 

Jernbaneinfrasktukturforskriften

Brann og eksplosjonsvernloven

Sikkerhetsstyringsforskriften

Tekniske spesifikasjoner for 
interoperabilitet – tunnelsikkerhet (TSI SRT)



Tekniske
spesifikasjoner

«..stiller nødvendige krav for å 
sikre et optimalt sikkerhetsnivå i 
jernbanetunneler på en 
kostnadseffektiv måte.»

Konkurransedyktig og 
attraktiv jernbane, fra Bodø til 
Barcelona



Risikostyring

TSI SRT (2015)

Member States can prescribe new and more stringent requirements 
for specific tunnels in accordance with Directive 2004/49/EC Art 8; 
such requirements shall be notified to the Commission before they 
are introduced. Such higher requirements must be based on a 
risk analysis and must be justified by a particular risk situation. 
They shall be the result of a consultation of the Infrastructure 
Manager and of the relevant authorities for emergency response, 
and they shall be subject to a cost-benefit assessment. 

Sikkerhetsstyringsforskriften

Den øverste ledelsen har ansvaret for å etablere risikoakseptkriterier. 
Kriteriene skal omfatte personer, eiendom og miljø. 

Risikoakseptkriteriene skal være egnet som beslutningskriterier for 
de problemstillinger og detaljeringsnivå risikovurderingene skal 
dekke.



Overstyring?

Jernbaneinfrastrukturforskriften (9 april 2018)

«Tunneler og broer skal utformes og utstyres slik at 
det gir muligheter for evakuering og selvredning i 
tilfelle av brann og andre ulykker. Det skal legges til 
rette for at redningspersonell kan drive effektivt 
redningsarbeid, herunder av orienterings- og 
bevegelseshemmede.»

Brann og Eksplosjonsvernloven

«Kommunen kan pålegge nødvendige 
brannverntiltak i enkelttilfeller for ethvert byggverk, 
opplag, områder, tunneler m.m.»



En risikopersepsjon
Det stå bra til med tunnelsikkerheten i nye jernbanetunneler!

Statistikk

Tunnelspesifikke analyser – holder det med TSI SRT?

Brennende tog stopper i tunnel –
må evakuere
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En annen
risikopersepsjon

Lokal(e) brannvesen og SJT

• Ikke tilrettelagt godt nok for nødetater

• Reduserer sikkerhetsnivået

Løsning:

Mekaniske vifter
Brannvann

= all good?



Ikke akkurat



Tryggere?

Hva om denne
falt ned i en
jernbanetunnel?

https://www.nrk.no/hordaland/norske-tunneler-har-370-vifter-av-typen-som-falt-ned-
fra-taket-1.13731870

https://www.nrk.no/hordaland/norske-tunneler-har-370-vifter-av-typen-som-falt-ned-fra-taket-1.13731870


Tryggere?

Mekaniske vifter har sine 
utfordringer, selv når de henger
der de skal



Følgehendelser

For mye systemer i tunnel = 
mer vedlikehold/stenging av  
tunnel 
=mindre tilgjengelighet
= økt press på veinettet

Hva er tryggere?



Helhetlig forståelse
for samfunnsrisiko

Om kollektivtransporten skal være attraktiv, 
må den ha høy forutsigbarhet og pålitelighet. 

Risikoappetitt ellers?

Høye bygg

Biltunnel i Tromsø



Utfordringene

Ulike lover og regelverk – motstridende regelverk som skaper konfliker

Lokale etater vs nasjonale aktører

Samarbeid på tvers/internt – ulike agendaer

Ulik risikoforståelse 

Sikker nok?

Standardisering/harmonisering



Hev blikket

Klarer vi ikke engang å løse dette, hvordan skal vi da klare å takle større utfordringer? 







Se over dammen

Hva må vi forberede oss på, når tørke og skogbranner blir mer ekstremt?







Observations from California 
– unintended consequences 
from drought and wildfires 
PLEASE WELCOME ETHAN RAFAL



Kan vi løse dette?

Hvordan finne gode løsninger sammen?

Kan vi forberede passasjerer på å redde seg selv?
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