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1 SAMMENDRAG 

 

DNV GL har på vegne av Bane NOR vurdert risiko knyttet til bruk av ubeskyttede PE-skumplater (PE-

skum) i tunnel. Risikovurderingen er basert på DNV-rapport 96-3648 «Risikovurdering av PE-skum 

benyttet i tunneler av lengde 0-3 km» (ref. /1/) som gir anbefalinger om begrensning i bruk av 

ubeskyttet PE-skum. En oppdatert risikovurdering er gjennomført for å reflektere endringer i 

grunnlagsdata. Risikovurderingen kan benyttes som underlag for oppdatering av teknisk regelverk, samt 

for risikovurdering av spesifikke tunneler.  

PE-skum benyttes til vann og frostsikring i tunneler, som er en nødvendig funksjon for å ivareta drifts- 

og trafikksikkerhet. Teknisk regelverk setter begrensinger på omfang av ubeskyttet PE-skum i tunneler, 

samt at bruk skal begrenses til frostsoner. Dersom PE-skum i tunnelen antennes (enten som følge av at 

et brennende tog stopper i tunnelen eller som følge av brann som oppstår i infrastrukturen), kan dette 

føre til svært alvorlige konsekvenser for de reisende. En slik brann kan bli svært intens og bidra til 

ytterligere forverring av situasjonen med brann i tog i tunnel. Dersom et tog blir stående i tunnelen, må 

de reisende evakueres langs skinnegangen og ut av tunnelen, og kan derved utsettes for både svært 

høye temperaturer og mulig røykforgiftning. Med basis i samme metode som er benyttet tidligere, er det 

gjort en nytte/kostnadsvurdering av bruk og sikring av PE-skum i eksisterende jernbanetunneler i lengde 

0,5 km, 1 km, 3 km og 10 km og forskjellige trafikkombinasjoner.  

Forbedrede brannegenskaper i moderne togmateriell har redusert risiko for togbrann i tunnel 

sammenliknet med resultatene fra risikovurderingen utført for ubeskyttet PE-skum i 1996. 

Forbedringene bidrar til redusert frekvens/sannsynlighet for en stor brann i tog, samt at 

brannutviklingen skjer langsommere, som igjen legger forholdene til rette for evakuering før en brann 

utvikler seg til overtenning.   

Dersom det ikke er PE-skum i det området hvor tog står ved stopp for signal, er nytte/kostnadstallene 

for å sikre evt. PE-skum lave, og tiltaket vurdert å ikke være kostnadseffektivt for beskyttelse ved brann 

i tog. Det er imidlertid viktig å understreke at sikring/fjerning av PE-skum bidrar til reduksjon i forventet 

tap av liv ved togbrann i tunnel, og da særlig for tunneler i lengde 1 og 3 km. For lange tunneler (> 

6000m), hvor brann i tog som stanser i tunnel uansett vil gi svært alvorlige konsekvenser, viser 

resultatene liten effekt av å beskytte PE-skum sammenliknet med en stor togbrann som ikke involverer 

PE-skum.  

Resultatene viser at risiko knyttet til brann som oppstår i tunnelutrustning er høyere enn for brann som 

oppstår i tog, og at det i mange tilfeller vil være kostnadseffektivt å sikre ubeskyttet PE-skum mot brann 

i tunnelutrustning. Dette er som følge av høyere frekvens for brann i tunnelutrustning. Resultatene viser 

videre at risikoen er høyest for lange tunneler med mye trafikk, men at det er en kostnadseffektivt også 

å sikre PE-skum i korte tunneler, og da særlig i de områdene hvor det er størst sannsynlighet for 

antennelse som følge av feil på elektrisk anlegg i tunnelen. Merk at det er betydelig usikkerhet knyttet til 

konsekvensene av brann i tunnelutrustning med tanke på stans av tog i tunnel og evakuering, og 

vurderingene er konservative. Det anbefales derfor å gjøre noe videre studier av de hendelsene som har 

inntruffet, for å se nærmere på sannsynlighet for at tog må stanse i tunnel ved brann i tunnelutrustning, 

samt omfang og årsaker til  de 8 brannene som erfart mellom 2008-2019. 

For tunneler med enkeltspor (tverrsnitt 30 m2) anbefales det å øke krav til avstand mellom usikrede PE-

felt på 50 m2 til å være 150 m (tilsvarende 300 oC) for å unngå smitte mellom felt i tilfelle brann.  Det er 

noe usikkerhet knyttet til nøyaktig tenntemperatur for PE-skum og dersom tenntemperatur for PE-skum 

kan settes til 400 oC vil avstanden reduseres, og dagens krav om minimum 100m avstand mellom felt på 

50 m2 være tilstrekkelig. For dobbeltsporet tunnel (tverrsnitt 80 m2) er tilsvarende avstander 75m (300 
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oC) og 63 m (400 oC), og derfor innenfor dagens regelverkskrav. Disse avstandene er viktige bla. for å 

unngå at brann i tunnelutrustning som antenner PE-skum gir videre spredning til andre ubeskyttede felt 

med PE-skum. 

For brann i tog er effekten av å sikre PE-skum er størst for tunneler hvor personer som evakuerer kan nå 

til sikkert område utenfor tunnelen før røyken kan eksponere dem, og hvor PE-skum bidrar til raskere 

brannutvikling og mer røykproduksjonen, og nyttekostnadsfaktor høyest for tunneler på 1-3 km for. For 

brann i tunnelutrustning øker nyttekostandsfaktoren med å beskytte med økende tunnellengde. 

For tunneler (uten signal) kortere enn 500 m, er sannsynligheten for at et brennende tog må stoppe i 

tunnelen så liten at det er mindre hensiktsmessig med restriksjoner på bruk av PE-skum til 

frost/lekkasjesikring. Det anbefales likevel at man unngår å benytte PE-skum i lange, sammenhengende 

partier.  

I denne analysen er det tatt utgangspunkt i et vilkårlig plassert felt med PE-skum, som i snitter plassert 

midt i tunnelen (avstand til sikkert område tilsvarende ½ tunnellengde). I følge Teknisk regelverk skal 

ubeskyttet PE-skum kun  benyttes i tunnelens frostsoner. Lengden på frostsonen vil avhenge av den 

enkelte tunnel, men vil som regel være mindre enn 500m inn fra tunnelmunningen. Tunneler i lengde 

rundt 2-3 km som oppfyller teknisk regelverk vedr. bruk av PE-skum kun i frostsonen, vil 

sikkerhetsmessig være bedre og ha en lavere brannrisiko enn det snitt-resultatene viser for denne typen 

tunneler. For tunneler 0,5-1 km har dette mindre å si, da rømningsvei- og tid uansett er relativt kort 

sammenliknet tiden det tar å utvikle en brann, samt at frostsonene kan gå gjennom hele tunnelen. 

Teknisk regelverk tillater i dag ikke bruk av ubeskyttet PE-skum i områder hvor tog vil stå i stopp før 

hovedsignal, dvs. PE-skum i en avstand på 300 m fra hovedsignal skal sikret. I tilfeller hvor det likevel er 

ubeskyttet PE-skum før hovedsignal, viser resultatene at det er kostnadseffektivt å sikre PE-skum i disse 

områdene i enkeltsporede tunneler på 1 og 3 km lengde med mye trafikk (500 togpasseringer per døgn), 

og nær kostnadseffektivt for tunneler på 0,5 km. For dobbeltsporet tunnel er det høyest 

kostnadseffektivitet ved å beskytte PE-skum ved hovedsignal i tunneler på 3 km, med høy trafikk (500 

passeringer per døgn). Det er også kostnadseffektivt, men marginalt, å sikre ubeskyttet PE-skum ved 

hovedsignal i dobbeltsporede tunneler på 10 km med mye trafikk. For tunneler med trafikk mindre enn 

500 passeringer per døgn, viser beregningene at sikring ikke er kostnadseffektivt, selv om det bidrar til 

å forbedre brannsikkerhet særlig for tunneler 1-3 km. Tallene gjelder for 100 personer om bord i togene 

i gjennomsnitt, og nyttekostnadseffekten vil øke med økt antall personer om bord i togene. PE-skum i 

området der toget står før et signal i stopp bør sikres for å unngå antennelse av en togbrann, samt også 

for antennelse fra tunnelutrustning. Dersom man i tillegg skal sikre at en brann i tog ved stoppsignal 

ikke kan smitte til neste usikrede PE-felt, anbefales å unngå usikret PE-skum i en avstand på hhv. 200 m 

(300 oC) for en 80 m2 tunnel, og 325 m (300 oC) for en 30m2 tunnel. Dersom antennelsestemperatur for 

PE-skum settes til 400 oC kan disse avstandene kortes noe ned.  

Det er stor økning i kostandestimatene for sikring av PE-skum sammenliknet med forrige analyse, og 

dette bidrar sammen med lavere brannfrekvenser for tog og langsommere brannutvikling til reduserte 

kostnytteeffekter ved sikring av ubeskyttet PE-skum.  
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2 INTRODUKSJON 

DNV GL har på vegne av Bane NOR vurdert risiko knyttet til bruk av ubeskyttede PE-skumplater (PE-

skum) i tunnel. Risikovurderingen er basert på en gjennomgang og oppdatering av DNV-rapport 96-3648 

«Risikovurdering av PE-skum benyttet i tunneler av lengde 0-3 km» (ref. /1/) som gir anbefalinger om 

begrensninger i bruk av ubeskyttet PE-skum. En oppdatert risikovurdering er gjennomført for å 

reflektere endringer i grunnlagsdata.  

2.1 Formål og omfang 

Formålet for analysen er å vurdere hvordan bruk av PE-skum til frost- og lekkasjesikring i eksisterende 

jernbanetunneler påvirker brannsikkerhet for persontogtrafikk. En risikomodell er etablert for å kunne 

belyse forskjell i risiko i tunneler uten ubeskyttet PE-skum og tunneler med ubeskyttet PE-skum.  

Analysen er gjennomført som en oppdatering av tilsvarende analyse fra 1996 (ref. /1/) hvor grunnlaget 

for analysen er gjennomgått og oppdatert med fokus på følgende forhold:  

- Egenskaper og brannsikkerhet av togmateriell 

- Oppdatert frekvensestimater for brann i tog. 

- Trafikkbilde på ulike strekningene (antall passeringer gjennom tunneler, antall personer om bord 

i tog, tunneltyper) 

- Sannsynlighet for at et tog i brann stanser i tunnel (Prosedyrer for kjøring av tog i tunnel ved 

brann, overstyring ved bruk av nødbrems, skade på fremdriftssystem) 

- Egenskaper ved PE-skum (Antennelsestemperatur, branneffekt, tetthet, størrelse på felt, 

giftighet og forbrenningshastighet) 

- Oppdatert grunnlag for nytte-kost vurderinger  

- Inkludert vurderinger av risiko knyttet til brann som oppstår i tunnelutrustning. 

Tunneltyper som er vurdert inkluderer enkeltsporet (30 m2) og dobbeltsporet (80 m2) i lengdene 0,5 km, 

1, 3 og 10 km. 

2.2 Problemstilling og farebeskrivelse 

PE-skum benyttes til vann og frostsikring i tunneler, som er en nødvendig funksjon for å ivareta drifts- 

og trafikksikkerhet. Samtitid er materialet brennbart, og vil ved antennelse og brann gi stor varme- og 

røykutvikling. Brann i tog som stanser i tunnel, vil kunne antenne PE-skummet, som vil bidra til en 

forverring av en allerede alvorlig situasjon. Denne analysen vurderer risiko knyttet til denne 

problemstillingen for forskjellige tunneltyper og trafikkmengder. 

 To scenarioer er vurdert separat:  

a. PE-skum antennes av brann i tog. For at dette skal inntreffe må et brennende tog stoppe 

i tunnel, samtidig som: 

i. Brannen må utvikle tilstrekkelig stor varmelast til at PE-skum i tunneltaket eller 

på tunnelveggene antennes der toget stanser, eller 

ii. Avstand mellom brannen og et område med PE-skum må være slik at  PE-skum 

kan eksponeres for kritisk varmelast og antenne. 
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b. PE-skum antennes som følge av varmeutvikling/brann i tunnelinfrastruktur (typisk feil på 

kontaktledningsanlegg eller signal- og sikringsanlegg) samtidig som et tog må stanse i 

tunnelen. 

2.3 Metodikk og gjennomføring  

Oppdateringen er gjennomført i to faser;  

2. Etablering av kunnskapsgrunnlag. I første fase ble grunnlaget for analysen gjennomgått og 

kartlagt. Basert på dette ble det etablert et antagelsesregister som er dokumentert i vedlegg A 

Datagrunnlag, antakelser og forutsetninger ble gjennomgått i møte med deltagere fra Bane NOR 

og DNV GL i møte 19.08.2010.  

3. Oppdatering av risikomodell. Basert på kunnskapsgrunnlaget etablert i fase 1, har risikomodellen 

som var grunnlag for DNV-rapport 96-3648 blitt oppdatert. Modellen vurderer forskjell i risiko for 

personer om bord i tog ved brann i tog i tunnel, med og uten PE-skum. Risikoresultater 

(forventet tap av liv per år) og kostnyttefaktor for beskyttelse av PE-skum er beregnet.  

2.4 Forutsetninger og antagelser 

Risikomodellen er basert på en rekke tekniske, operasjonelle og analytiske antakelser som er gjengitt i 

vedlegg A.  

Analysen forutsetter bruk av moderne persontog med brannhemmende materialer og brannegenskaper 

etter gjeldende regelverk. Brannegenskaper til tog vil påvirke hvor raskt en brann utvikler seg, og derfor 

tid tilgjengelig for sikker evakuering. 

Analysen gjelder for togmateriell med mulighet for overstyring av nødbrems fra passasjerenhetene. 

Risikoresultatene forutsetter at ubeskyttet PE-skum i tunneler i dag er benyttet slik at man unngår 

brannsmitte mellom felt av PE-skum. Modellen kan etablere risikoresultater også for situasjoner der 

dette ikke er oppfylt. 

Resultater er presentert ut fra et sett definerte kombinasjoner av tunnellengde, trafikkmengde, 

passasjertall og tunneltverrsnitt, og gir derfor representative verdier for disse kombinasjonene. Effekt på 

resultatene ved variasjon i en del sentrale forutsetninger og antakelser er beskrevet i kapittel 4.2 og 5. 

Kost/nytte-vurderingene tar ikke hensyn til kostander ved trafikkavbrudd eller materialkostnader ved 

skade på infrastruktur som følge av brann i tunnel.  
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2.5 Definisjoner og forkortelser 

 

Tabell 2-1 Forkortelser benyttet i rapporten 

SJT 
 

Statens jernbanetilsyn 

PE 
polyetylen 

TRV 
Teknisk regelverk 

KL 
Kontaktledning 

TSI  
Tekniske spesifikasjoner for interoperabilitet 

TSI SRT  
TSI for sikkerhet i jernbanetunneler 

TSI loc&pas 
TSI rullende materiell - lokomotiver og rullende materiell for passasjertrafikk 

SHK 
Statens havarikommisjon for transport 
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3 GRUNNLAG FOR ANALYSEN   

3.1 Krav til brannsikkerhet i tog  

Krav til infrastruktur og sikkerhet i jernbanetunneler reguleres gjennom Bane NORs teknisk regelverk 

(TRV) og EUs tekniske spesifikasjoner for interoperabilitet (TSI). Det finne en egen TSI som omhandler 

sikkerhet i jernbanetunneler (TSI SRT), som kommer til anvendelse for nye og oppgraderte tunneler. 

Ubeskyttet PE-skum vil ikke benyttes i nye tunneler. 

TSI for rullende materiell (TSI LOC&PAS) (ref /16/) stiller krav til brannsikkerhet for lokomotiver og 

passasjertog som skal brukes på det trans-europeiske jernbanenettet. For trafikk i tunnel skilles det 

mellom to ulike togtyper med ulike krav til brannegenskaper og evne til å kjøre ut av tunnel ved brann i 

materiellet; togmateriell type A og type B. Alt nytt togmateriell for persontrafikk i Norge skal oppfylle 

krav til togmateriell klasse B. For annet materiell har det stort sett vært gjennomført fornyelse av 

innredning og bekledning hvor brannhemmende materialer er brukt. Forskjellen på gamle og nye tog 

handler derfor hovedsakelig om evnen til å kjøre ut av tunnelen, ikke brannutviklingen (ref. /2/).  Ifølge 

ref. /2/  skal alle tog som er i drift fra 2016 ha innredning og innerbekledning med god 

brannsikkerhetsstandard og brannhemmende materialer og det forventes ikke stor forskjell i 

brannutvikling i en brann i et nytt eller et gammelt tog.  

3.2 Krav til bruk av PE-skum i tunneler  

Vann- og frostsikring i jernbanetunneler skal i hovedsak ivareta følgende to krav. 

• Hindre at vann og is kommer i berøring med tekniske installasjoner, derav også banelegeme. 

• Hindre at issvuller får bygge seg inn i profilet slik at det medfører fare for rullende materiell 

Dersom vann og is får bygge seg opp inne i tunnelen kan man få issvuller i sporet, hindringer i profilet 

eller andre skader som øker fare for avsporing. Ising i tunnelhvelvingen øker også behov for fjerning av 

is som krever arbeid i tunnel og tilgang til spor. Mangelfull vannsikring kan redusere levetiden til skinner 

i tunnel betydelig med økt behov for skinnebytte. Erfaring i Bane NOR viser at omtrent halvparten av 

skinnebytter gjøres i tunnel og at disse i hovedsak skyldes ultralydfeil og gjentatte skinnebrudd etter 

vanndrypp som treffer skinnen over tid. Feil som ikke oppdages tidlig nok kan utvikle seg til skinnebrudd 

og gi økt risiko for avsporing i tunnel. 

Krav til vann- og frostsikring i eksiterende tunneler er beskrevet i Bane NORs teknisk regelverk 

(vedlikehold i tunneler, kapittel 5 Vann- og frostsikring). Generelt er følgende funksjonskrav gjeldende 

(ref. /8/):  

«Generelt gjelder funksjonskrav om at konstruksjonen ikke skal bidra aktivt i en togbrann, ikke spre en 

slik brann og ikke brenne videre etter at togbrannen har opphørt. Konstruksjonen skal ikke bidra til 

ekstra røykutvikling mens brannen pågår, og må ikke utvikle giftige gasser. Kravene til maksimal 

størrelse på felt og avstand mellom felt, er basert på disse prinsippene som er lagt til grunn i 

risikovurderingen for dette kravet.»  

Bane NOR har over lengre tid forsøkt å finne et erstatningsprodukt for PE-skum. Det eksisterer 

alternative produkter som kan benyttes som vannsikring, men i frostsonen er det fremdeles PE-skum 

som er tilgjengelig løsning for eksiterende tunneler (Frostsonen vil variere fra tunnel til tunnel, men 

antas i denne sammenheng inn til 500 meter fra tunnel åpningen). Krav TRV00179 i teknisk regelverk 

angir begrensninger i montering av ubeskyttet PE-skum i frostsonen. Tabell med begrensinger er 

gjengitt i Tabell 3-1. Felt med ubeskyttet PE-skum skal ikke overstige 50 m2 og skal ikke monteres 
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nærmere enn 300m foran et hovedsignal. Ubeskyttet PE-skum vil ikke kunne tilfredsstille 

funksjonskravet over uten at tog og annet teknisk utstyr er i sikker avstand fra PE-skummet. 

 

Tabell 3-1 Krav TRV00179 til maksimal størrelse på ubeskyttet felt med PE-skum og avstand 
mellom felt 

Maksimal størrelse på felt Minimumsavstand mellom felt 

5m2 10m  

10m2 20m  

25m2 50m 

50m2 100m 

 

Kravene som er gjengitt ovenfor ble innført i 2014 og er endret sammenlignet med opprinnelige krav til 

sikring innført i 1998. Endringsartikkel for innføring av nytt krav i 2014 beskriver følgende: «Det er satt 

begrensinger på bruk av PE-skum ved å stille krav om maksimale feltstørrelser og avstander mellom felt. 

Grenseverdiene er begrunnet i en risikoanalyse som viser at risikoøkningen er marginal. Tilsvarende 

reduseres risiko for avsporing pga. mindre skader på skinner, noe som kan medføre skinnebrudd. 

Tilsvarende får man redusert risiko for nedfall av stein bl.a. pga. frostsprengning. Det legges til grunn at 

risikoreduksjonen mer enn kompenserer for risikoøkningen og den samlede risiko blir redusert». Ved 

innføring av nye krav ble det innført tre lavere nivåer for å tillate mindre felt med kortere avstand men 

fremdeles begrensning på totalt 50 m2 per 100 m. Det ble også antatt at moderne tog i mindre grad vil 

spre brannen fra felt til felt.  

3.3 Frekvens for brann i persontog 

Antall registrerte brannhendelser i persontog, både alvorlig og mindre alvorlige, er redusert de siste 

årene, se Figur 3-1. Det er sannsynlig at dette har en sammenheng med bedre brannegenskaper i nye 

tog, utfasing av eldre togtyper og oppgradering av eldre togtyper med materialer med bedre 

brannegenskaper. 
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Figur 3-1 Antall rapporterte brannhendelser i tog per år /4/. 

Hvilken frekvens som benyttes vil være avhengig av hvilken type hendelse som inkluderes i grunnlaget. 

Samme notat (ref. /3/) presenterer frekvens i samme størrelsesorden som kan regnes ut basert på SHTs 

granskninger av hendelser kategorisert som brann og røykutvikling i perioden 2009-2015. Hendelser i 

perioden som involverte utrangert materiell, materiell med svært kort levetid og hendelser der brannen 

har startet i infrastruktur og spredd seg til toget er ikke inkludert.   

I DNVs rapport om tunnelsikkerhet fra 2012 (ref. /2/) er det estimert en brannfrekvens på 4,0 x10-8 per 

togkm basert på 16 uprovoserte branner i perioden 2000-2011 (brannhendelser som ikke er 

følgehendelser av annen ulykke eller ekstern brann).   

Statistikk fra ERAIL (Eurostat/SJT) viser at det har vært fire  branner i persontog i Norge mellom 2010 

og 2018, som gir en frekvens på 1,2x10-8 per togkm (ref /4/). Alle disse hendelsene har skjedd i 2010-

2013. Merk at statistikk fra ERAIL ikke skiller mellom branner i forskjellig typer tog. Blant disse fire 

registrerte brannene var en hendelse knyttet til brann i arbeidstog i 2013 og en knyttet til brann som startet i 

snøoverbygg (2011). Dersom disse brannene ikke inkluderes i frekvensgrunnlaget vil frekvensen reduseres til 

0,6x10-8 per togkm.   

SJT utgir hvert år sikkerhetsrapport for tog, trikk og t-bane som oppsummerer statistikk på sikkerhet og 

hendelser på jernbanenettet. I henhold til Jernbaneundersøkelsesloven §5 (ref. /5/) skilles det mellom 

hendelser kategorisert som jernbaneulykke, jernbanehendelse og alvorlig jernbanehendelse. I SJT sin 

sikkerhetsrapport fra 2019 presenteres et 5-årig gjennomsnitt (2014-2018) på i underkant av 0,01 

jernbaneulykker/millioner togkm eller 1x10-8 per togkm grunnet brann i persontog. Merk at dette kun 

inkluderer jernbaneulykker og ikke alvorlige jernbanehendelser som også kan ha alvorlig 

skadepotensiale. 

Bane NOR har i tillegg gjort søk i synergi i samme periode (ref. /7/) og funnet 2 registrerte hendelser 

kategorisert som jernbaneulykke og 11 hendelser kategorisert som alvorlig jernbanehendelse (dvs. 

«uønsket begivenhet som under litt andre omstendigheter kunne ha ført til en jernbaneulykke») med 

persontog. Med 344 millioner togkm i perioden utgjør summen av disse en erfart frekvens på 3,8x10-8 

per togkm, mens for jernbaneulykker isolert en frekvens på 0,6x10-8 per togkm.  Dersom man inkluderer 

alle hendelser kategorisert innen alvorlig risikoområde (32 hendelser) blir frekvensen 9,3x10-8. Hvis man 

ser på alle tilløp/farlige forhold (76 Jernbanehendelser registrert i Synergi mellom 2010 og 2018, dvs. 
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«enhver annen uønsket begivenhet enn en jernbaneulykke, som har sammenheng med jernbanedriften, 

og som innvirker på driftssikkerheten»,) vil frekvensen bli vesentlig høyere. Merk at det kan være noe 

usikkerhet knyttet til hvordan hendelser er kategorisert i synergi. Dette er fordi hendelser ofte 

kategoriseres ved første registering og denne oppdateres ikke alltid når ytterligere informasjon om 

hendelsen blir tilgjengelig.  

I denne analysen er det valgt å benytte frekvens for brann i tog på 1,5 per 100 millioner persontog km 

eller 1,5x10-8 per persontog km. Frekvensen er hentet fra et notat utarbeidet for Oslokorridoren (ref./3/) 

og gjengitt på jernbanekompetanse.no. Notatet beskriver en gjennomgang av ulykkesinformasjon fra 

blant annet Norge og Sveits. 

Valg av brannfrekvens på 1,5x10-8 per togkilometer representerer brannhendelser med 

storulykkepotensiale. Sammenliknet med tilsvarende frekvensestimater presentert tidligere er dette et 

estimat som representerer forbedring i brannsikkerhet som er oppnådd med nytt togmateriell, samtidig 

som den inneholder den en viss robusthet med tanke på at øvrige erfaringsbaserte frekvensestimater er 

basert på kun et lite antall hendelser med usikkerhet rundt faktisk potensial for noen av hendelsene som 

er ekskludert. Med et slikt utvalg av hendelser (dvs. mindre hendelser er ekskludert) vil det også tilhøre 

en relativt høy sannsynlighet for utvikling til overtenning av brannen, se diskusjon i kapittel 3.3.1 og 

3.3.2. Dersom en høyere brannfrekvens skal benyttes, vil det være rimelig å benytte en tilsvarende 

lavere sannsynlighet for utvikling til overtenning. 

3.3.1 Scenarioer ved brann i tog i tunnel 

En togbrann i en tunnel kan gi svært alvorlige konsekvenser for passasjerer og togpersonell. Situasjonen 

vil være mer alvorlig enn ved brann på åpen linje fordi toget i noen tilfeller vil måtte stanse inne i 

tunnelen, noe som kan skape vanskelige forhold for evakuering ut av tog og rømning til sikkert område. 

For lange tunneler kan utkjøringstiden bidra til mer en alvorlig hendelse sammenliknet med på åpen 

strekning.  

Direkte eksponering for høy varme og giftig røyk kan gi skader og tap av liv. I tillegg vil røyk kunne 

redusere sikt, slik at evakuering til sikkert område utenfor tunnelen gjøres vanskelig, som igjen øker 

sannsynlighet for kritisk eksponering for røyk. Mange branner vil oppdages tidlig, og slukkes før de 

utvikler seg til å true menneskeliv. Brannhemmende materialer i moderne tog reduserer hastigheten en 

brann vil utvikle seg med, og reduserer også sannsynligheten for at en brann vil utvikle seg til 

overtenning. Normer og standard for brannegenskaper for jernbanevogner er gitt i NS 45545. 

Bane NOR1 benytter med utgangspunkt i DNV-rapport 2012-0818 følgende to scenarioer for vurdering av 

evakuering for brann i tog som stopper i tunnel, ref. /2/:  

• Brannen berører primært teknisk utstyr og beveger seg ikke inn i passasjeravdelingen. Maksimal 

brannlast ligger på 5 MW over hele scenarioet. Basert på historisk erfaringer vurderes dette å 

gjelde 75% av brennende persontog som stopper i tunnel. 

• Brannen sprer seg til passasjeravdelingen med potensiale for full overtenning av denne, med 

utvikling til en brann på 50MW. Dette scenarioet antas mulig for 25% av brennende persontog 

som stopper i tunnel. For beskrivelse av brannlast se kapittel 3.3.  

Brannutviklingskurven er vist i Figur 3-2 uten PE-skum involvert og i Figur 3-3 med PE-skum involvert. 

For diskusjon av brannutviklingskurve med og uten PE-skum se kapittel 3.3.2. Brannen har utviklet seg i 

10 minutter før toget stanser, og evakuering starter etter 10 minutter. Toget er videre modellert som 

 
1 https://www.jernbanekompetanse.no/wiki/Spor/Tunnel/Tunnelsikkerhet#Dimensjonerende_brannscenario_ved_brann_i_kup.C3.A9 
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tømt for personer etter hhv. 3 minutter (dobbeltsporet tunnel) og 10 minutter (enkeltsporet tunnel). Se 

kapittel 4.1.2 for vurdering av evakueringshastighet og kapittel 4.2.3.3 for betydning av tømmetid på 

resultatet.  

Det er kun en mindre andel av tog i brann som vil stoppe i tunnel, se kapittel 3.4 for diskusjon av dette. 

I denne analysen er det derfor benyttet en fordeling hvor 25% av brann i tog som stopper i tunnel 

utvikler seg til overtenning. Det er en mindre andel av tog i brann som vil stanse i tunnel som følge 

togets egenskaper (fremdrift, rullelengde) og førerens og togleders prosedyrer, og dette er diskutert i 

kapittel 3.4. Fordelingen av branner som går til overtenning gjenspeiler den hendelsestypen som ligger 

til grunn for brannfrekvensen som benyttes, se kap. 3.3. I dette ligger at mindre branntilløp som slukkes 

raskt eller som ikke har potensiale til å utvikle seg til en alvorlig hendelse ikke er inkludert. Det er også 

vurdert at branner som ikke går til overtenning ikke vil kunne bidra til antennelse av PE-skum.  

3.3.2 Brannutvikling med og uten PE-skum 

Brannutviklingskurven til bruk ved evakuering for moderne persontog med brannhemmende materialer 

er vist i Figur 3-2. Denne kurven tar hensyn til at det kan ta noe tid før et tog i brann stanser, og denne 

tiden er anslått til 10 minutter. Et tog kan dermed nødvendigvis kjøre en lengre strekning med brann før 

det stanser, og dette er gjenspeilet i at det kun er en andel av togene som vil stanse i tunnel, se kap. 

3.4. Eldre togtyper vil ha en raskere utvikling til overtenning enn vist i Figur 3-2.. Som et eksempel ble 

de i studien av ubeskyttet PE-skum benyttet 10 minutter som tid fra en brann oppstår i tog til 

overtenning, for tog uten moderne brannhemmende egenskaper.  

 

 

Figur 3-2 Brannintensitetskurve for evakuering, for tog i brann i tunnel, ref. /2/. 

 

Brannens intensitet (MW) for en gitt mengde brennbart material, vil avhenge av tunnelutforming og 

ventilasjonshastighet. I denne studien er det valgt å benytte 50 MW for både enkeltsporet- og 

dobbeltsporet tunnel. Brannverdiene er basert på tre tester fra EUREKA og Metro-prosjektene og er 

benyttet som dimensjonerende brannstørrelse for evakuering ved tog i brann i tunnel, ref. /2/.  Valg av 

denne verdien gir en noe mer konservativ sammenlikning av branner med og uten antenning av PE-

skum, i den forstand at tilleggsbelastning (MW) fra PE-skum vil fremtre som relativt sett høyere. For 
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tunneler med høyere ventilasjonshastighet enn 1 m/s vil maksimal brannbelasting være høyere enn hhv. 

40 og 50 MW. Modellen kan også gjenspeile høyere brannverdier. 

Tidsaspektet for overtenning er også avgjørende ved vurdering opp mot konsekvensene av antennelse 

av PE-skum. PE-skum har som kjent ikke den samme brannhemmende egenskapen som materialer 

brukt i moderne persontog, og vil ved antenning ha en vesentlig raskere utvikling i brannforløpet. PE-

skum brenner med en intensitet 2-3 ganger så kraftig som trevirke og produserer røyk omtrent som en 

brann i en dieselpøl. Ved brann vil PE-skum smelte, dryppe og renne ned til såle. Brann vil kunne spre 

seg raskt i PE-skum, etter at brann er etablert. Branntiden lokalt vil være begrenset pga. relativ liten 

masse pr kvadratmeter PE-skum (1.5-2 kg/m2).  

I denne analysen er dette gjenspeilet ved å anta at PE-skum antenner og når full brannintensitet 10 

minutter etter at et tog i brann stopper direkte ved et PE-felt. Dette bidrar også til at brannen i toget 

utvikler seg raskere til full overtenning, se illustrasjon av antennelse av et felt med 20 m2 PE-skum 

(Figur 3-3). For tog som stanser i kritisk avstand fra et PE-felt til å gi antenning, men ikke direkte ved, 

er det antatt at PE-felt antenner på samme tidspunkt som toget overtenner (dvs. etter 35 minutter). 

Kritisk avstand er den avstanden fra brannsetet hvor temperaturen har falt under laveste temperatur for 

antennelse av PE-skum. 

Brennverdi for PE-skum er satt til 0.5 MW/m2. Det er oppgitt noe variasjon av brennverdi for PE-skum, i 

spenn mellom 0,4 – 1 MW per m2. I en SINTEF NBL-rapport fra 1988, ref./17/, er det bruk 0.4 MW/m2, 

basert på branntester. I forrige risikovurdering av ubeskyttet PE-skum, ref. /1/, er det referert til forsøk i 

Runehammartunnelen, som ga effekt på 0.5-1 MW/m2, og benyttet 0.7 MW/m2 som brennverdi. Disse 

brannverdiene er basert på fullskalaforsøk i Runehammertunnelen, utført av Norges Branntekniske 

Laboratorium (NBL) på vegne av Vegdirektoratetet i 1987. Informasjonsinnhenting fra leverandør av PE-

skum bekrefter at det ikke er gjort endringer i materialegenskaper som påvirker brannegenskapene 

siden disse testene er utført 

I denne oppdaterte studien er det vurdert at en passende verdi for brennverdi i PE-skum er mellom 0,4 

– 0,6 MW/m2. For mindre felt/flekker, er 0,4 MW/m2 representativt og for fullprofil, er 0,6 MW/m2 

representativt. Nå det skal benyttes en representativ verdi er derfor 0,5 MW/m2 godt estimat for brann i 

PE-skum.   
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Figur 3-3 Brannintensitetskurve for evakuering, ved antennelse av PE-skum der toget har 
stanset. 

 

I denne studien er det gjort en oppdatert beregning av temperaturprofiler (dvs. temperatur som 

funksjon av avstand fra brannsetet) og CO innhold i røyken som dannes som funksjon av forskjellige 

brannstørrelser. Disse resultatene er benyttet i analysen. Resultatene for temperaturprofilene og CO 

innhold i røyk for er vist i Tabell 3-2. 

Den numeriske løseren som er benyttet for å beregne temperatur og CO-konsentrasjon er en generell 

CFD-løser for en-dimensjonale (1D) tidsavhengige kompressible/inkompressible strømningsproblemer og 

en flerdimensjonal konduktiv temperaturanalyse av struktur. Analysemetoden er tidligere verifisert mot 

observasjoner og full analyse i 3D med bruk av den kommersielle CFD-koden STAR-CCM+.  

Beregningsmodellen er tidsavhengig og beregner trykk, tetthet og luftstrømmer gjennom tunnelen og 

samtidig beregner den detaljert termisk respons (temperatur) i de ulike lagene i hvelv og 

omkringliggende berg. I den termiske analysen er det tatt med en bergdybde tilsvarende 8 m, og antatt 

at bergtemperaturen ved denne dybden er konstant lik 8 °C. Brann er behandlet som ren varmekilde 

med påtrykt effekt. Dette medfører ekspansjon i luft og varmetransport i tunnel og i fjell. Initial 

lufthastighet i tunnelen er satt til 0,5 m/s. 

 

Tabell 3-2 Temperaturprofil og CO-konsentrasjon for forskjellige brannstørrelser. 
Brann Tunnel tverrsnitt 30m2 Tunnel tverrsnitt 80m2 

[MW] CO  
[ppm] 

Avstand < 
60°C     
[m] 

Avstand < 
300°C 
[m] 

Avstand < 
400°C 
[m] 

CO  
[ppm] 

Avstand < 
60°C 
[m] 

Avstand < 
300°C 
[m] 

Avstand < 
400°C 
[m] 

10 900-3100 500 50 50 435-1100 400 50 50 

20 1800-6200 700 100 75 900-2300 600 50 50 

30 2800-9300 750 200 100 1400-3500 700 100 75 

40 3900-12000 800 300 200 1900-4700 800 125 100 

50 5000-16000 850 325 275 2300-5800 850 200 125 
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75 7800-23000 900 425 350 3600-8700 950 300 200 

100 10000-31000 950 450 400 5000-12000 1000 400 300 

 

Avstand fra brannstedet til hhv. 300 oC (laveste angitte tenntemperatur for PE-skum) og 400 oC 
(høyeste angitte tenntemperatur for PE-skum) er viktig for å fastsette avstand mellom ubeskyttede felt 
av PE-skum for å unngå brannsmitte. I tillegg vil det bestemme hvor langt fra et felt med ubeskyttet PE-

skum en togbrann kan oppstå, uten å gi antennelse av PE-skum (dvs. forverring av hendelsen). Det er 
vanseklig å angi enn tenntemperatur, fordi det er avhengig av hvordan materielt antennes. Er det fare 
for trekk over en tidsperidoed 30 minutter og det er glør som transporteres med røyk, vil det kunne 
bringe antennelsestemperaturen ned. Det er derfor rimelig å benytte 300 oC som tenntemperatur, selv 
om en antennelsestest kan vise at den kan ligge høyere. 
 

Som det fremgår av tabellen er kritisk avstand fra en brann på 50 MW (tilsvarer overtent tog), hhv. 

200m (300 oC) og 125m (400 oC) for en 80m2 tunnel, og hhv. 325m (300 oC) og 275m (400 oC) for en 

30m2 tunnel. I denne analysen er avstand til 300 oC benyttet i risikoestimatene (konservativt). Dette er 

lengre avstander enn det som ble beregnet i forrige risikovurderingen av PE-skum, ref. /1/. For 

områdene før signaler som okkuperes av tog, betyr det at ubeskyttet PE-skum i disse avstandene, eller 

tilsvarende toglengden bør unngås. 

Kritisk avstand for å unngå at brann i et usikret PE-felt skal smitte til et annet felt vil avhenge av 

brennverdien (MW/m2) som benyttes. Om brannverdien settes til 0.5 MW/m2 kan avstandene leses ut fra 

Tabell 3-2. Brann i 50 m2 PE-skum vil da tilsvare temperaturprofil og CO-utvikling mellom 20MW og 

30MW. For enkeltsporet tunnel gir dette 150m (til 300 oC) og 88m (til 400 oC), og for dobbeltsporet 75m 

(300 oC) og 63m (400 oC).    

CO-konsentrasjonene i Tabell 3-2 spenner over ganske vide intervaller. Det øvre nivået gjelder tidlig før 

luftutveksling har startet og perioden har relativt kort varighet. Til bruk i risikomodellen vil snittverdier 

mellom øvre og nedre nivå være noe konservative, nedre nivå er derfor benyttet som representativ verdi.  

Dette gir CO-konsentrasjoner som er litt høyere, men på samme nivå som i forrige studie (1996). 

 

3.4 Togets evne til å bevege seg ut av tunnel i et brannscenario 

Ved brann i tog er hovedregel å føre toget til egnet sted for evakuering. Som hovedregel vil dette 

medføre å ta toget ut av tunnelen slik at evakuering kan gjennomføres på fri linje. Dette gir raskere 

evakuering, og mindre eksponering for røyk og varme. Det er tilrettelagt for dette gjennom tekniske 

løsninger og prosedyrer for overstyring av nødbrems, samt kommunikasjon (GSMR) og prosedyrer for 

passering av signal i stopp.  

I DNV-rapport 2012-0818 ble det gjort en vurdering av prosentandel brannhendelser for tog som 

medførte stopp på linjen utenfor stasjon i Sveits (2004-11), Norge (2000-11) og Danmark (2007-2012). 

Av totalt 55 registrerte hendelser, medførte 13% stopp på linjen, og hvor lengden toget har kjørt i disse 

tilfellene har vært fra 0-20 km. Ved å bruke samme erfaringsdata for tunnel ble det konkludert med at 

sannsynligheten for å få en stoppende feil ved brann i tog tar utgangspunkt i 3 % for første km, og øker 

med 1,4 % per km toget er i tunnelen (sannsynlighet for feil er jevnt fordelt gjennom tunnelen) opp til 

maksimalt 30 % for en 20 km lang tunnel, ref. /2/. Dette estimatet for stans i tunnel er benyttet i denne 

studien, som et gjennomsnittstall for tunneler uten hovedsignal. Dette estimatet kan være noe 

konservativt etter hvert som mer og mer av togmateriell tilfredsstiller krav til Kategori B i NS45545, 

samt at det sammenliknet med fri linje er en ekstra motivasjon og prosedyre å føre tog ut av tunnelen. 

Det er ikke gjort noen videre vurdering av hendelsesgrunnlag eller estimater fra DNV-rapport 2012-0818.  
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Figur 3-4 Andel av tog i brann som stopper i tunnel 

 

Det er i hovedsak tre forhold som kan bidra til at toget ikke kan føres ut av tunnelen (beskrevet i kapittel 

3.4.1, 3.4.2 og 3.4.3): 

• Toget må stoppe ved signal inne i tunnelen, og passering av signal i stopp lar seg ikke 

gjennomføre innen brannen når kritisk størrelse. 

• Nødbrems er aktivert, og lar seg ikke overstyre.  

• Togets fremdrift er skadet som følge av brannen, evt. at KL-anlegg er skadet som følge av 

brannen. 

Ved brann i tunnelutrustning kan KL være skadet og gi stans i fremdrift, og også ved større branner kan 

det oppstå skader på sviller, spor, eller objekter i sporet som reduserer/hindrer togets fremdrift. 

 

3.4.1 Stans ved hovedsignal i tunnel  

Hovedsignal plassert i tunnel (blokkpost eller innkjør/utkjør hovedsignal) kan forårsake at tog i brann må 

stoppe i tunnel  

For tunneler med hovedsignal er det lagt til en sannsynlighet på 10% for at signalet er i «stopp» og at 

brannen når kritisk størrelse før passering av signal i stopp kan gjennomføres. Denne verdien er hentet 

fra forrige revisjon av risikovurdering av ubeskyttet PE-skum, ref. /1/. Sannsynlighet for å møte signal i 

stopp i tunnelen vil variere stort mellom tunneler ut fra lengde og trafikktetthet/togfølgetid, og spennet 

vil gjerne ligge mellom 10-50%. Bane NORs regelverk tillater ikke bruk av ubeskyttet PE-skum ved 

hovedsignal.  

Nødanrop til togleder vil være aktuelt i tilfelle toget i brann/brann i infrastruktur får stopp i hovedsignal. 

Nødanrop gjøres på GSM-R til togleder for å få nødvendige tillatelser til å kjøre til egent sted, og sikre 

togtrafikk ellers. Togleder kan gi tillatelse til passering forbi stasjon eller signal, også for forankjørende 

tog. Lokfører kan be togleder om avvik fra instruks i nødsituasjon (f.eks. bakking uten utkikk). Med 

kjørestrøm er det gode muligheter for komme vekk fra brannen. Dersom det er brann i et elektrisk tog, 

og dette har stoppet ved signal, kan kontaktledningen brenne av, slik at toget ikke kommer videre (ref. 
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jernbanekompetanse.no.). Passering av signal i stopp kan medføre at lokfører må skru av ATC, og dette 

kan gjøres fra de fleste førerplasser. Hastighetsbegrensning vil da være det minste av 40 km/t og halv 

sikthastighet. Selv om hovedregel er hastighetsbegrensning ved nødanrop,  er det i føreres regelbok en 

hovedregel som sier at man ikke skal evakuere i tunnel eller på bro. Fører vil sannsynligvis opprettholde 

fart ut av tunnel så sant det går, og togleder kan også raskt oppheve hastighetsbegrensninger for 

aktuelt tog (eller alle berørte tog). 

I denne analysen er det da antatt at størstedelen av passasjerene (70% av passasjene i vognene som 

brenner, alle i andre vogner) vil kunne evakuere over i nabovogner, og ikke eksponeres for røyk under 

utkjøring fra tunnel.  

Ubeskyttet PE-skum i området toget okkuperer ved signal, og i kritisk avstand for antennelse av PE-

skum ved brann, medfører en ekstra risiko siden antennelse av PE-skummet er vurdert å kunne skje når 

tog i brann stanser i tunnelen. Stoppsignal er da en klar årsak til at tog må stanse i tunnel.  

3.4.2 Aktivering og overstyring av nødbrems 

Overstyring av nødbrems krever branndeteksjon og kommunikasjon. Dette er installert på alt nytt og en 

del eldre togmateriell. Passasjeralarm vil aktivere nødbrems dersom fører ikke overstyrer den. Ifølge ref. /2/, 

var det planlagt at alt materiell med unntak av Type 92 og 69 (serie D og H) skulle ha dette installert 

innen 2014. Også ved en situasjon hvor årsak til at nødbrems er aktivert ikke er klarlagt, vil hovedregel 

for trafikk i tunnel være å overstyre og kjøre ut av tunnel. Togfører kan kjøre ut så lenge overstyring er i 

funksjon. Det er hastighetsbegrensning ved kjøring etter nødanrop  

3.4.3 Tap av fremdrift 

Lokfører har gode muligheter til å styre nedbremsing og rullelengde i tilfeller hvor toget har mistet 

fremdrift som følge av brannen, slik at man kan komme frem til egnet sted for evakuering. For tunneler 

med lavbrekk kan dette være et problem, likeledes for svært lange tunneler.  Det vil også være mulig å 

rulle/bakke i de tilfeller hvor kjørestrøm er tapt, dersom det er tilstrekkelig trykkluft til å løse ut bremser. 

Ved brann i tunnelutrustning som gir antennelse i PE-skumplate vil nok i mange tilfeller kunne kjøre eller 

rulle forbi brannstedet. Selv i en tunnel med stigning kan et tog som har mistet motorkraften rulle ganske 

langt, i alle fall om farten i utgangspunktet er normalt stor.  

Førers håndtering av brann i tog i tunnel vil være viktig, og dermed også trening i å vurdere 

valgmuligheter og å handle i en slik situasjon. 

3.5 Frekvens for brann i tunnelutrustning  

Det er erfart flere hendelser der brann oppstår direkte i tunnelutrusting. På jernbanekompetanse.no er 

det gjengitt 8 hendelser med brann i tunnel mellom 2008 og 2019. I 4 av disse 8 hendelsen førte 

varmeutvikling til at PE-skum antente. Det er ikke kjent fra ulykkesbeskrivelsene om det var PE-skum i 

de tunnelene der det ikke er beskrevet antennelse av PE-skum. Tabell 3-3 gir en oversikt over erfarte 

hendelser i perioden. For flere av branntilfellene er årsakene knyttet til kontakt eller overslag mellom 

kontaktledningsanlegg og vannsikringsplater og isolasjonsmatter, og at kortslutningen har vært av en 

slik karakter at vernet i omformerstasjonen ikke har slått ut.  

I Trengereidtunnelen var installasjonene svært utbrent og årsaken er derfor uklar, men sannsynligvis 

knyttet til overslag fra kontaktledningsanlegget til PE-skum plater som var benyttet i stort omfang inne i 

tunnelen (ref. /9/). I Lieråsen tunnel oppsto det lysbue mellom kontaktledning og en glassfiberplate som 

hadde løsnet. Det var ikke brennbart materiale i nærheten av hendelsesstedet og hendelsen medførte 

ikke skade på hverken KL-anlegg eller tog (ref. /10/). I Ulriken tunnel var årsaken til brannen 

tilsvarende som i Lieråsen tunnel, men her var det snakk om en vannsikringsplate av metall som hadde 
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løsnet. Kortslutningen og varmeutviklingen har så medført at PE-skum på veggen nært utliggeren har 

antent og brent opp. Det er vanskelig å se ut fra granskingsrapporten nøyaktig hvor stor andel av 

platene som har brent opp og i hvilken grad brannen har slukket av seg selve eller blitt slukket. 

Hendelsene i Askertunnelen (2009) og Store Skiple (2015) er ikke gjennomgått, men det er antatt at 

årsakssammenhengen har vært tilsvarende de nyere hendelsene.  

 

Tabell 3-3 Branner i og ved tunnelutrustning i Norge 2008-2019 som oppgitt på 
Jernabanekompteanse.no 

År Sted Beskrivelse 

2008  Skøyen Brann i sikringsanlegg på Skøyen. 

2009  Askertunnelen Brann i PE-skum som følge av feil/ lysbue i kabeltilkobling til KL-bryter 

2012 Oslotunnelen Jordfeil med påfølgende røykutvikling 

2015 Store Skiple Brann i isolasjonsmatte i Skiple-tunnelen som fører til bryterfall på 

strekningen Dale-Mjølfjell, 

2017 Trengereid 

tunnel 

Tekniske installasjoner var svært utbrent som følge av brannen og årsak er 

derfor vanskelig å fastslå (ref. /9/). Det er sannsynlig at årsaken er knyttet 

til kort avstand mellom PE-skum og kontaktledningsanlegg som kan ha ført 

til krypstrømmer over PE-skum til jord 

2018 Ulriken tunnel Brann i trafo i det nye løpet gjennom Ulriken tunnel.  

2019 Lieråsen tunnel Vannsikringsplate (glassfiber) løsnet og falt ned med påfølgende 

overslag/lysbue mellom vannsikringsplate og KL-anlegg, som har ført til 

varmeutveksling og det som tilsynelatende så ut som en brann. 

2019 Ulriken tunnel Brann som følge av varmeutvikling og kortslutning i kontaktledning fikk 

vannsikringen til å antenne. 

Det er totalt 360 km tunnel i Norge og 300 km av disse er på strekninger med KL. Dersom man tar 

utgangspunkt i strekninger med elektrisk drift, gir de 8 hendelsene (over 12 år) en frekvens for brann på 

2,22 x 10-3 per tunnelkm/år (tunneler med KL). Som gitt over involverer 50% av brannene i 

tunnelutrustning PE-skum, og det er da antatt at PE-skum er årsak til at det utvikles en brann som følge 

av den oppståtte varmeutviklingen, f.eks som følge av feil på KL-anlegget. Det er ikke kjent hvor mange 

km PE-skum det er i norske tunneler. Basert på data fra Kleivanetunnelen, se kapittel 4.3.4 , som er 

1300m lang med 285 m2 PE-skum (dvs. 47,5 løpemeter), er det da antatt at 47,5m/1300m = 3.6% av 

tunnellengden dekket med PE-skum er representativt. Med 300 km tunnel får vi da 11 km med PE-skum 

i norske tuneler. Dette gir frekvens for branner i PE-skum i tunnel på 4 branner /(11 km PE-skum x 12 

år) =  0,03 branner per PE-skumkm/år  

Frekvensmodellen for brann i tunnelutrustning kan da deles i to for en gitt tunnel:  

• Brann som ikke involverer PE-skum: 1,11 x 10-3 branner tunnelkm/år 

• Brann som involverer PE-skum: 0,03 branner per PE-skumkm/år 

Frekvensen er uavhengig av antall togpasseringer. 
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For en tunnel på 1 km med en gjennomsnittlig mengde PE-skum (3.6 % av lengden) gir dette en 

sannsynlighet for brann i tunnelutrusting som ikke involverer PE-skum på 0,0011 per år, og frekvens for 

branner som involverer PE-skum på 1 km x 3.6% x 0.03 branner per PE-skumkm/år = 0,0011 per år.    

Dersom det er et tog i tunnelen av gangen med hastighet på 100 km/t, vil dette toget tilbringe 0,6 

minutter i tunnelen per passering. Ved 100 passeringer i døgnet (og ett tog i tunnelen av gangen) er det 

tog i tunnelen 1/24 av døgnet. Dette gir en frekvens for brann i tunnelutrustning med tog tilstede på 9 x 

10-5 per år. Hvis man har få togpasseringer (dvs. sjeldnere enn brannens varighet, antatt til 1/2 

time) bør brannens varighet legges til for å få realistisk eksponeringstid.  Til sammenligning er frekvens 

for brann i tog i en tilsvarende tunnel 6 ganger høyere (1,5 x 10-8 branner per togkm x 1 km x 100 

passeringer x 365 = 0,00055 branner per år). Dette forholdstallet vil være uendret med tunnellengde, 

men vil reduseres med antall togpasseringer inntil intervallet mellom togpasseringene overstiger typisk 

varighet av brannen. Etter det vil en brann kunne oppstå og slukke før neste tog passerer. Lange 

tunneler med høy togtetthet vil derfor være de tunnelene hvor det er viktigst å sikre mot brann i PE-

skum som følge av brann i tunnelutrustningen. I tillegg til områder i alle tunneler hvor høy 

varmeutvikling i tilknytning til KL-anlegg kan eksponere PE-skum, for eksempel pga. korte avstander. 

3.5.1 Hendelsesforløp brann i tunnelutrustning  

En brann kan også oppstå i tunnelutrustningen med påfølgende risiko for at toget kjører inn i en tunnel 

der det allerede brenner. Basert på erfarte hendelser er det mest sannsynlig at en brann oppstår i 

tilknytning til kontaktledningsanlegget. Videre utvikling av brannen vil være avhengig av mengden av 

brennbart materiale i nærheten. Det vurderes ikke som et sannsynlig scenario at et tog vil kjøre like 

inntil brannen og stoppe der.  

Risiko for persontog vil være avhengig av størrelse på brannen og nærhet til PE-skum, sannsynlighet for 

at tog kjører inn i tunnel samt sannsynlighet for at dette toget stanser i tunnelen. 

Følgende scenarioer er vurdert for brann i tunnel: 

- Det oppstår en liten brann eller branntilløp i tunnelen som observeres av første tog som kjører 

gjennom tunnelen. Toget fortsetter gjennom tunnelen, trafikken stanser og brannen slukkes 

uten andre konsekvenser enn stans i trafikken. 

- Det oppstår en liten brann eller branntilløp i tunnel som oppdages av tog som kjører inn i 

tunnelen og stanser. Brannen slukker uten spredning uten andre konsekvenser enn stans i 

trafikk 

- Det oppstår en brann eller varmeutvikling i tunnel som sprer seg til PE-skum i nærheten av 

brannstedet samtidig som et tog må stanse inne i tunnelen (for eksempel på grunn av skade på 

KL og mangel på fremdrift). I et slikt scenario vil passasjerene enten bli om bord på toget med 

avstengt ventilasjon eller evakuere ut i tunnelen.  

- Det oppstår en brann med spredning til PE-skum før toget kjører inn i tunnelen. Brannen har 

utviklet seg så mye at kontaktledningen har brent over eller røykutvikling observeres på utsiden 

av tunnelen. Siden toget ikke kjører inn i tunnelen er det ikke knyttet risiko for skade på 

passasjerer i dette scenarioet 

Punkt 3 i listen over er vurdert å være det mest kritiske scenarioet; at et tog kjører inn i en tunnel hvor 

det allerede pågår en brann (sannsynligvis i tilknytning til KL eller annet elektrisk anlegg), at denne 

brannen sprer seg til PE-skum og er av en størrelse som forårsaker skade på KL-anlegget slik at toget 

mister kjørestrøm og stanser inne i tunnelen.    
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4 RISIKOVURDERING 

Dette kapittelet beskriver risikomodellen som brukes for å vurdere dødsfallrisiko ved forskjellige 

tunnelkonfigurasjoner med og uten ubeskyttet PE-skum, samt resultater i form av estimert risiko og 

kostnyttefaktor ved å dekke til PE-skum med sprøytebetong for et utvalg representative tunneler (lengde, 

enkelt/dobbeltsporet) og trafikk- og passasjermengde.  

Konsekvensmodellene er benyttet som beskrevet i rapport 92-3437 Sikkerhetsveiledning for 

jernbanetunneler - Bakgrunnsdokument (ref. /19/), oppdatert med nye grunnlagsdata. 

4.1 Risikomodell 

Risikomodellen er bygget som en hendelsestre, hvor topphendelsen er tog i brann i tunnel (frekvens 1.5 

x 10-8 per togkm), med følgende grensannsynligheter og slutthendelser, se Figur 4-1 :  

 

Figur 4-1 Hendelsestre, tog i brann i tunnel 

 

I hendelsestremodellene angir notasjon «p» grennsannsynlighetene som er brukt, og disse er forklart i 

Tabell 4-4. Bokstavene «a», «b», «c» og «d» angir hovedtypene slutthendelser, og disse er forklart i 

Tabell 4-1, Tabell 4-2, og Tabell 4-3. 

 

Slutthendelsene for tog i brann i tunnel er gitt i Tabell 4-1. 

 

Tabell 4-1Slutthendelser tog i brann i tunnel 

Slutthendelse 1 Brann slukkes raskt. Ingen drepte. 

Slutthendelse 2 

Brennende tog kan kjøre ut av tunnel og evakuering på åpne linje. 

Røykforgifting i toget, som funksjon av lengde på tunnel (varighet) og 

røykproduksjon i toget. Tar hensyn til brannhemmende materiale ved tid 

til overtenning (35 minutter). 

Slutthendelse 3 Brennende tog må stoppe for rødt signal. Evakuering i tunnelen. 

Slutthendelse 4 Brennende tog stopper (generisk sannsynlighet), sfa.nødbrems i tunnel, 

Brann i tog

p1 Slukking med medbrakt utstyr feiler, brann sprer seg og  utvikles til overtenning

p4 Tog stanser i tunnel (generisk sannsynlighet, 3% per km). 

p5 Stopper for rødt signal i/like etter tunnel

1 2 3 4

cd ab ab
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tap av fremdrift ved skade på tog eller skade på KL-anlegg. 

 

For slutthendelse 3 og 4 må toget stoppe i tunnel, det vil være forskjell på tunneler med og uten usikret 

PE-skum, og disse er derfor de viktige hendelsene i denne analysen. Disser er analysert videre i 

hendelsestreet i Figur 4-2. Konsekvensvurderingene for slutthendelsen er gjort med samme modeller 

som i studien fra 1996, ref. /1/, oppdatert med nye grunnlagsdata.   

 

Figur 4-2 Hendelsestre, tog i brann stopper i tunnel 

 

Slutthendelsene i hendelsestreet for tog i brann som stopper i tunnel er gitt i Tabell 4-2. 

 

 Tabell 4-2 Slutthendelser, tog i brann stopper i tunnel 

Slutthendelse a 
Tog brenner i tunnelen. Passasjerer evakueres vekk fra røykutvikling. Konsekvenser 

som på åpen linje; 0.05 omkomne per brann. 

Slutthendelse b 
Tog brenner i tunnelen. Vanskelige evakueringsforhold. Røykfronten innhenter 

flyktende personer. 

Konsekvenser: 

a1 Ikke forverrede konsekvenser pga PE-skum som på åpen linje (0.05) 

b1 Ikke forverrede konsekvenser pga PE-skum 

som uten PE-skum. Regnes 

ut fra brannverdier, 

tunnelltverrsnitt og 

evakueringshastighet. 

a2 
Forverrede konsekvenser pga PE-skum. (Større 

brann, mer røyk) 

doblet i forhold til åpen 

linje (0.1) 

b2 
Forverrede konsekvenser pga PE-skum, antennes 

etter overtenning (35 min) 

tillagt røykbelastning i et 

felt PE-skum, antenning PE 

og overtenning tog – 35 

minutter. Regnes ut fra 

brannverdier, 

tunnelltverrsnitt og 

evakueringshastighet. 

b3 Forverrede konsekvenser pga PE-skum, stopp 

ved signal med PE-skum eller rett ved PE-felt 

tillagt røykbelastning i et 

felt PE-skum, raskere 

antenning av PE-skum og 

Tog må stoppe i tunnel:

p9 Overtenner tog og antenner PE-skum

p10 p10 Rømning i trekkretning

a1 b1 a2 b2 eller b3
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(tilfeldig) overtenning av tog -  10 

minutter. Regnes ut fra 

brannverdier, 

tunnelltverrsnitt og 

evakueringshastighet. 

 

For tog i brann som kan kjøre ut av tunnelen er hendelsestreet gitt i Figur 4-3 

 

Figur 4-3 Hendelsestre, tog i brann kan kjøre ut av tunnel 

 

Slutthendelsene for tog i brann som kan kjøre ut av tunnel er gitt i Tabell 4-3. 

Tabell 4-3 Slutthendelser, tog i brann kan kjøre ut av tunnel 

Slutthendelse c 
Brennende tog kan kjøre ut av tunnel. Konsekvenser som på åpen linje; 0.05 

omkomne per brann (generisk satt, ikke beregnet). 

Slutthendelse d 
Brennende tog kan kjøre ut av tunnel. Røykforgiftninger i toget. Beregnet fra 

brannutvikling og utkjøringslengde/varighet. 

 

For alle slutthendelsene er det beregnet konsekvenser i form av forventet tapte av liv. Sannsynligheten 

for slutthendelsene er beregnet av grensannsynlighetene, som er gitt som følger: 

Tabell 4-4Grensannsynligheter for hendelsestreet 

Id. Beskrivelse Verdi Forklaring 

p1: Brannen går til 

overtenning 

(slukking med 

medbrakt 

utstyr feiler, 

brannen sprer 

seg) 

0,25 Sannsynlighet for overtenning er basert på ref. /2/. I 

forrige analyse ble 40% benyttet. 

p2: Brann i 

passasjerenhet 

1,00 Antar alltid at brann involverer passasjerenhet i denne 

analysen. 

p4: Tog stopper i 

tunnel 

(generisk per 

km) 

Regnes 

ut. 

Generisk sannsynlighet for stans i tunnel ved brann, 

eksklusiv stans for signal. Baser på ref. /2/. I forrige 

analyse ble 10% benyttet for alle tog. 

Tog kan kjøre ut av tunnel:

p20 Røykspredning i toget

c d
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p5: Rødt signal 

i/like etter 

tunnel 

0,1 Gjelder kun for de tunneler som har slikt signal. 

Avhenger av trafikktetthet, i modellen er basis 10%. Vil 

kunne variere opp til 50%. I forrige analyse ble 10% 

benyttet. 

p9nød: Overtenner tog 

og antenner 

PE-skum 

Regnes 

ut- 

Antennelse =1 dersom tog stanser ved PE-skum eller 

kortere enn kritisk avstand fra dette. Sannsynlighet 

avhenger av mengde PE-skum (lengdemeter) og lengde 

på tunnel, samt lengde på kritisk avstand fra togbrann til 

temperatur faller under antennelsestemperatur for PE-

skum.  

p9 

 

1,00 Antennelse =1  for overtennelse dersom rødt signal, 

dersom ikke PE-skum ved signal er konsekvens satt til 

lik tog i brann uten PE-skum.  

p10: Rømning i 

trekkretning 

0,25 Trekkretning går nedover i tunnelen halve året (sommer, 

kaldere i tunnelen enn ute), og brannen snur denne i 

50% av tilfellene 

p20: Røykspredning 

i toget 

1,0 Antar at røyk kun spres intern i en vogn, ikke mellom 

vogner, og at det er intern segregering i vogner. Antar 

derfor at kun en vogn kan eksponeres, og at 30% av 

personene i toget er i denne vognen. Maksimal 

eksponering er 50 personer. 

 

4.1.1.1 Risikomodell for brann i tunnelutrustning 

Risikomodellen for brann i tunnelutrustning er basert på samme modell som for brann i tog i tunnel. Med 

basis i estimat for frekvensen for brann i tunnelutrustning gitt i 3.5, er det gjort tilpasninger av 

risikomodellen for brann i tog i tunnel for å estimere risiko knyttet til brann i tunnelutrustning, med og 

uten PE-skum. Estimatene er usikre, og vurderes som konservativ, særlig med tanke på sannsynlighet 

og konsekvens knyttet til at tog stanser i tunnel.  Beregningene er gjort for et areal av 45 m2 PE-skum i 

enkeltsporet tunnel. Representativ varighet for brann i tunnelutrustning er satt til 30 min, dette påvirker 

sannsynlighet for at det er tog i tunnelen når det er brann i utrustning. 

• Sannsynlighet for stans av tog i tunnel (p4): Det er tatt utgangspunkt i at for 2 av de 8 

registrerte hendelsene er det beskrevet at tog har stanset og eller bakket ut av tunnel (dvs. 

25%). Denne andelen er brukt som sannsynlighet for stans av tog i tunnelen, sannsynligvis er 

dette konservativt. Ytterligere gjennomgang av registrerte hendelser kan bidra til å redusere 

dette.  

• Sannsynlighet for at brann involverer PE-skum: For 4 av de 8 hendelsene er det beskrevet at PE-

skum er involvert, dvs. 50%. For en gitt tunnel er frekvens også avhengig av løpemeter PE-skum.    

• Sannsynlighet evakuering i farlig retning: satt lik p10 (som for brann i tog). 

Slutthendelser (kun aktuelt for tog som stanser i tunnelen, andre hendelser er ikke vurdert å 

representere en fare for personer i toger): 
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• Evakuering i farlig retning uten PE-skum: Dersom brannen i tunnelen ikke omfatter brann i PE-

skum så er konsekvens for evakuering i tunnel, i farlig retning, er satt til 50% av tap av liv for 

evakuering i tunnel ved togbrann uten PE-skum (slutthendelse b1). Dette er trolig også 

konservativt fordi denne konsekvensen er basert på at det brenner i togmateriell. 

• For evakuering i farlig retning med branner som involverer PE-skum er det brukt samme 

konsekvens som for tog i brann i tunnel som direkte antenner PE-skum (slutthendelse b3) 

• Evakuering i trygg retning: satt tilsvarende som for brann i tog og evakuering i trygg retning 

(hhv. slutthendelse a1 – uten PE-skum, a2- med PE-skum). 

Risikoresultater er gitt i kapittel 0.  

 

4.1.2 Evakueringshastighet  

Evakueringshastighet benyttes til å estimere hvor stor andel av passasjerer som dør under evakuering 

på grunn av eksponering for brann/røyk. Det antas at det tar litt tid fra brannen oppdages og toget 

stanses til evakuering starter (10 minutter fra brann oppdages til evakuering startes er benyttet, dette 

er konsistent med kurve for brannutvikling i tunnel).  

Krav til tømmetid i TSI Loc & Pas er 3 minutter fra start av evakuering. Det vil si at antall dører og 

dørenes dimensjoner skal gjøre det mulig å evakuere alle passasjerene uten bagasje i løpet av tre 

minutter. Ved evakuering i tunnel vil tømmetid kunne påvirkes av tunnelprofil og antall passasjerer som 

skal evakueres. Ved evakuering i en trang tunnel kan man derfor kunne forvente lengere evakueringstid. 

Det er typisk i trange profiler hvor det vil benyttes usikret PE-skum. I risikomodellen er det benyttet 3 

minutter for tømming av tog i dobbeltsporet tunnel og 10 minutter i enkeltsporet tunnel. Se kapittel 

4.2.3.3 for sensitivitetsvurdering av tid for tømming av tog på 3 minutter i enkeltsporet tunnel 

Det er i modellen antatt at første person vil være ute av toget rett etter at evakuering er startet 

(Evakuering starter 10 minutter etter at brannen starter, første mann er ute av toget rett etter dette) og 

kunne bevege seg med en hastighet på 1 m/s mot tunnelmunningen. De siste personene ut av toget vil 

komme litt senere i gang og er forventet å ha redusert ganghastighet ut av tunnelen (0,2 m/s). For 

trange, enkeltsporede tunneler er det satt at siste person er ut av toget 10 min etter at evakueringen 

starter. For dobbeltsporede tunneler er det satt at siste person er ute av toget 3 minutter etter at 

evakuering har startet. 

 

Figur 4-4 (kun brann i tog), Figur 4-5 (brann i tog som antenner PE-skum ved overtenning etter 35 min) 

og Figur 4-6 (brann i tog som antenner PE-skum etter 10 minutter) viser evakueringsavstand/hastighet 

for 1. og siste person ut av toget, sammen med hastighet/avstand på røykfronten, for tre forskjellige 

brannscenarioer i enkeltsporet tunnel. Fra resultatene ser vi at første person ikke innhentes av røyken, 

mens siste person nås igjen av røykfronten før personen kommer ut av tunnelen (etter ca. 250-300 m) 

for de to tilfellene med langsom brannutvikling (Figur 4-4 og Figur 4-5), mens for hurtig brannutvikling 

(Figur 4-6) nås både første og siste person igjen. I modellen er det benyttet en trekantfordeling på 

evakueringshastigheten for alle personene om bord i toget, og antall eksponerte for røyk og 

eksponeringstid fastsettes. Fra dette igjen brukes røykkonsentrasjon til å bestemme skadeomfang. 
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Figur 4-4 Evakueringshastighet/avstand for første og siste person ut av toget, mot 
hastighet/avstand på røykfront for enkeltsporet tunnel, 1000m. Brann i tog (overtenning 

etter 35 min).  
 

 
Figur 4-5 Evakueringshastighet/avstand for første og siste person ut av toget, mot 
hastighet/avstand på røykfront for enkeltsporet tunnel, 1000m. Brann i tog med brann i PE-

skum (overtenning etter 35 min).   
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 Figur 4-6 Evakueringshastighet/avstand for første og siste person ut av toget, mot 
hastighet/avstand på røykfront for enkeltsporet tunnel, 1000m. Brann i tog og PE-skum, med 

rask antenning av PE-skum (overtenning etter 10 min). 

 

 

4.2 Risikoresultater 

Risikoresultatene beregnet med risikomodellen er vist som: 

• forventet antall tap av liv for tog i brann i tunnel, som vektet gjennomsnitt av alle de de 

definerte slutthendelsene 

• forventet tap av liv per år for tog i brann i tunnel, for tunneltype og trafikkmengde. 

 

4.2.1 Enkeltsporet tunnel 

Fra resultatene for enkeltsporet tunnel i Figur 4-7, Figur 4-8 og Figur 4-9 kan man se: 

• For enkeltsporet tunnel er det beregnet at størst reduksjon i forventet tap av liv ved en brann i 

tunnel oppnås ved å sikre ubeskyttet PE-skum ved signalområdene for tunneler på 0,5 km og 1 

km, ref. Figur 4-7. For lengre tunneler er det kun forskjeller i konsekvens for tunneler med og 

uten signal, hvor tunneler uten signal har lavere risiko. 

• Sikring av PE-skum i lange tunneler, typisk > 3 km, har liten effekt fordi togbrann og stans i 

slike tunneler uansett vil gi alvorlige konsekvenser. Størst effekt har det for slike tunneler å 

unngå stopp i hovedsignal.   

• Høyest risiko er beregnet for lange tunneler (10 km), med hovedsignal. 
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Figur 4-7 Forventet tap av liv per tog i brann i tunnel, 100 personer ombord. Enkeltsporet 
tunnel. Snitt alle slutthendelser. 

 

 

Figur 4-8 Forventet tap av liv per år, per tunnel, enkeltsporet, 10 passeringer i døgnet, 100 
personer i toget 
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Figur 4-9 Forventet tap av liv per år, enkeltsporet, 500 passeringer i døgnet, 800 personsoner 
i toget. 

 

4.2.2 Dobbeltsporet tunnel 

Fra resultatene for dobbeltsporet tunnel i Figur 4-10, Figur 4-11 og Figur 4-12 ser man at: 

• For dobbeltsporet tunnel er det beregnet at størst reduksjon i forventet tap av liv ved en brann i 

tunnel oppnås ved å sikre ubeskyttet PE-skum ved signalområdene for tunneler på lengde 3 km, 

samt noe mindre effekt for kortere tunneler på 0,5 og 1 km, ref. Figur 4-10. Sammenliknet med 

enkeltsporet tunnel er reduksjonen skjøvet noe mot lengre tunneler. Dette skyldes noe lavere 

røykkonsentrasjon og temperaturutvikling i tunneler med større tverrsnitt, som gjør at for korte 

tunneler vil større brann som følge av antent PE-skum ha mindre å si sammenliknet med en 

«normal togbrann» siden evakueringstiden uansett er relativt kort. For mellomlange tunneler, 

typisk 3 km, vil tillegget fra brann i PE-skum gi en betydelig effekt siden evakuering ut av 

tunnelen tar lengre tid - og beskyttelse/fjerning har betydning. For lange tunneler (10 km) er 

evakueringstid så lang at det ikke skiller mellom brann som involverer PE-skum eller ikke. For 

lange tunneler er det kun forskjeller i konsekvens for tunneler med og uten signal, hvor tunneler 

uten signal har lavere risiko. 

• Sikring av PE-skum i lange tunneler, typisk 10 km, har liten effekt. Størst effekt har å unngå 

stopp i hovedsignal i slike tunneler.   

• Høyest risiko finnes i lange tunneler (10 km), med hovedsignal. Risiko og konsekvens ved brann 

i dobbeltsporet tunnel er lavere enn i enkeltsporet tunnel. 
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Figur 4-10 Forventet tap av liv per tog i brann i tunnel, 100 personer ombord. Snitt for alle 
slutthendelser 

 

Figur 4-11 Forventet tap av liv per år, per tunnel, dobbeltsporet, 10 passeringer i døgnet, 100 
personer i toget. 
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Figur 4-12 Forventet tap av liv per år, dobbeltsporet, 500 passeringer i døgnet, 800 
personsoner i toget. 

 

4.2.3 Sensitivitetsvurderinger 

 

4.2.3.1 Effekt av økt vindhastighet i tunnelen 

Togoppsatt vind har liten effekt, fordi den sammenliknet med brannutviklingshastighet har begrenset 

varighet (noen få minutter), /12/. Vind fra toget kan evt. bidra til å slukke en brann i tunnelutrustning i 

tidlig fase/ved passering, men dersom brannen skyldes en lysbue uten at KL bryter faller vil en slik 

brann gjenopptas. Det vil være hvor lenge en lysbue kan vare før videre skader oppstår eller at lysbuen 

slukner av seg selv. Videre skader kan være at KL skades og faller ned pga. varme, og da sannsynligvis 

kortslutter mot skinnene., slik at en slik lysbue vil ha begrenset varighet. 

 

Høyere ventilasjonshastighet enn antatt (0,5 m/s) gir raskere røykutbredelse men også fortynning av 

røyken. Generelt bidrar ventilasjonen sterkest til at giftighet av røyken reduseres, slik at høyere 

ventilasjonshastighet gir redusert konsekvens.   

4.2.3.2 Forskjell i utfall for slutthendelser, med/uten PE-skum 

Tabell 4-5 viser estimert tap av liv for de tre slutthendelsen hvor tog i brann stanser i tunnel og personer 

om bord må evakuere i farlig retning (med røyken). Som tabellen viser er det stor forskjell på om 

togbrannen antenner PE-skummet direkte (dvs. PE-plater der toget står) eller indirekte (dvs. pga. 

varmestråling fra togbrannen). Dette viser hvorfor det er stor betydning å sikre PE-skum i området tog 

belegger ved stans foran hovedsignal.  

Tabell 4-5 Estimert tap av liv per hendelsestype, med/uten PE-skum antent (direkte og 

indirekte), for 1000m enkeltsporet tunnel, evakuering i farlig retning 
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Antall personer 

ombord 

Tog i brann i tunnel 

(uten PE-skum) 

Tog i brann i tunnel, 

indirekte antennelse 

av PE-skum 

Tog i brann i tunnel, 

direkte antennelse av 

PE-skum 

100 1.5 2.6 66 

800 12 21 530 

 

4.2.3.3 Tømmetid i enkeltsporet tunnel 

I resultatene som presenteres for enkeltsporet tunnel benyttes en tømmetid for tog i enkeltsporet tunnel 

på 10 minutter. Dette er samme tid som ble benyttet i forrige studie. Alle tog skal utformes slik at det er 

mulig å evakuere alle passasjerene uten bagasje i løpet av tre minutter. For å hensynta at det kan ta 

lengre tid å tømme toget i en smal enkeltsporet tunnel er det i risikomodellen er det benyttet 3 minutter 

for tømming av tog i dobbeltsporet tunnel og 10 minutter i enkeltsporet tunnel. Tabell 4-6 sammenligner 

resultatet med henholdsvis 10 og 3 minutters tømmetid. Tabellen viser at forskjellen i tap av liv per 

hendelser er liten. 

Tabell 4-6 Estimert tap av liv i enkelt sporet tunnel (3000 km), 3 minutter eller 10 minutter 

tømmetid, 100 personer i tog, mye trafikk, PE-skum felt 16m2 

 10 minutter tømmetid 3 minutter tømmetid 

 Tap av liv per 

hendelse  

Kost-nytte 

faktor 

Tap av liv per 

hendelse 

Kost-nytte faktor 

Tunnel med signal 

med PE-skum 

0.87 3.9 0.86 3.5 

Tunnel med signal 

uten PE-skum 

0.74 0.03 0.71 0.1 

Tunnel uten signal 0.30 0.03 0.29 0.1 

 

 

4.2.4 Sammenlikning med forrige studie 

Tabell 4-7 viser en sammenlikning av resultatene fra forrige risikoanalyse av ubeskyttet PE-skum og 

oppdatert studie. Sammenlikningen viser at det er en stor reduksjon i beregnet risiko, sammenliknet 

med forrige studie, og tilsvarende reduksjon i nyttekostnadsfaktoren. Grovt sett er reduksjonen i tap av 

liv per togbrann i tunnel knyttet til bedre brannhemmende egenskaper i togene og langsommere 

brannutvikling, mens reduksjon i totalrisiko også gjenspeiler den store reduksjonen i brannfrekvens som 

er estimert (mer enn faktor 10 reduksjon). Dette gir tilsvarende reduksjon i nyttekostnadsfaktor. 

Tabell 4-7 Risikoresultater og nyttekostnadsfaktor, sammenlikning med forrige studie. 1 km, 
tunnel, 100 passeringer per døgn. Tunnel med med signal, ikke PE-skum foran signal. 45 m2 
PE-felt. 
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 Tap av liv per togbrann 

i tunnel 

Totalrisiko, per tunnel 

per år2 

Nyttekostandsfaktor 

Forrige studie (1996) 0.94 8.3x10-3 25 

Oppdatert studie 0.038 2.1x10-5 0.004 

Endring 86 % reduksjon >99 % reduksjon >99 % reduksjon 

 
 

4.2.5 Alternativ til PE-skum i områder uten frost 

Bane NOR ønsker å vurdere alternativer til PE-skum som vannsikring i områder av tunneler uten frost, 

og har fremhevet en bøybar plate/membran i polypropylen som et slikt alternativ. En polypropylen(PP)-

plate med tykkelse ca 1mm kan typisk ha en flatevekt på ca 0.5 kg/m2 (ref /20/), som er i 

størrelsesorden 1/3 til 1/4 av flatevekten til PE-skumplater. Polypropylen og PE-skum har om lag samme 

brennverdi (MJ) per kg, og for et gitt areal vannsikring vil et areal sikret med PP-membran (forutsatt 1 

lag) ved brann da gi en varme- og røykutvikling som er i størrelse 1/3 til 1/4 av brann i tilsvarende areal 

med PE-skum. Dette bidrar til å redusere konsekvensene for personer og materiell som eksponeres for 

en brann i vannsikringsmaterialet i tunnel. En plate/membran i polypropylen kan gi drypping av 

brennende plast, tilsvarende som for brennende PE-skum.  

4.3 Nyttekostnadsvurderinger 

Kostnads-estimat for sikring av 30 m2 PE-skum er oppgitt som følger (ref./18/); 

• Scanning/forarbeid: ca. 60 000,- 

• Pigging: ca. 120 000,-    

• Montering av PE-plater: ca. 150 000,- 

• Sprøyting: ca. 200 000,-  inkl. Robel m/vogn 

• Diverse riggkostnader: ca. 100 000,-  

• Sum: 630 000,- eks. mva. 

Total pris per m2 blir da 21 000 kr, hvor det er oppgitt et estimat på+/- 25% for høy/lav case. I kost-

nytteanalysen er det kun prisen på sikring av eksisterende ubeskyttet PE-skum (200 000,-) samt andel 

av riggkostnader (1/3 av 100 000) som er benyttet, som igjen gir en kostnad på 7700 kr/m2 for sikring 

av ubeskyttet PE-skum.  

Nyttekostandsfaktor for de forskjellige tunnel- og trafikkalternativene, med 100 personer om bord i toget, 

er gitt i figurene nedenfor. Nyttekostandsfaktoren går fra 0 og oppover, og ved verdier >1 er et tiltak 

kostnadseffektivt ved at nåverdi av redusert tap av liv er større en nåverdi av investeringskostnaden. 

Det er ikke tatt hensyn til kostander ved stans i togtrafikk for å gjennomføre sikringsarbeider, eller 

materielle kostnader knyttet til skader på tunnel og trafikkavbrudd ved brann. 

Teknisk regelverk tillater i dag ikke bruk av ubeskyttet PE-skum i områder hvor tog vil stå ved stopp i 

hovedsignal. I tilfeller hvor en slik løsning likevel er benyttet, viser resultatene at det er størst 

 
2 Forventet antall tap tap av liv som følge av brann i tog i tunnel per år. 
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nyttekostnadseffekt ved å sikre PE-skum ved hovedsignal i enkeltsporede tunneler, for tunneler på 1 og 

3 km lengde med mye trafikk (500 togpasseringer per døgn). For tunneler på 0,5 km er dette nær 

kostnadseffektivt for tunneler med 500 togpasseringer per døgn. Dette er for tog med gjennomsnittlig 

100 personer om bord i togene. For dobbeltsporet tunnel er det høyest nyttekostnadseffekt ved å 

beskytte PE-skum ved hovedsignal i tunneler på 3 km, med høy trafikk (500 passeringer per døgn). 

Nyttekostnadsfaktoren er også >1 for sikring av ubeskyttet PE-skum ved hovedsignal i tunneler på 10 

km med mye trafikk. For tunneler med trafikk mindre enn 500 passeringer per døgn viser beregningene 

ikke kostnyttefaktor > 1 for noen kombinasjoner. 

I denne analysen er det tatt utgangspunkt i et vilkårlig plassert felt med PE-skum, som i snitt er regnet å 

være plassert i midten av tunnelen, med avstand til sikkert område tilsvarende ½ tunnellengde. Teknisk 

regelverk setter begrensning på at ubeskyttet PE-skum kun skal benyttes i frostsonene av tunneler, som 

normalt befinner seg i enden av tunnelen. Lengden på frostsonen vil avhenge av den enkelte tunnel, 

men vil som regel være mindre enn 500m inn fra tunnelmunningen. Tunneler i lengde rundt 2-3 km som 

oppfyller teknisk regelverk vedr. bruk av PE-skum i frostsonen, vil sikkerhetsmessig være bedre og ha 

en lavere brannrisiko enn det snitt-resultatene viser for denne typen tunneler, og sikring av PE-skum i 

midten av tunnelen vil være mest effektivt sammenlikning med sikring av PE-skum i 

tunnelmunninger/frostsone. Prinsippet er å sikre det PE-skummet som er plassert slik at det ved evt. 

antennelse vil gi kritisk forverret rømningsforhold over en betydelig rømningslengde ut av tunnelen. For 

tunneler 0,5-1km har dette mindre å si, da rømningsvei- og tid uansett er relativt kort sammenliknet 

tiden det tar å utvikle an brann, mens for tunneler i lengde 2-3 km vil begrensing av ubeskyttet PE-skum 

til frostsonene gi en vesentlig effekt. For lange (> 3 km) vil det ha mindre å si om PE-skum unngås 

utover frostsonene, da rømningsvei uansett vil være lang.  

Tverrslag (etablert som fullverdig rømningsvei) og rømningsveier har i risikomodellen samme effekt som 

å redusere tunnel-lengden, ved at det blir kortere avstand til sikkert område. Det vil si at en tunnel på 4 

km med tverrslag 1 km inn fra den ene tunnelåpningen, bør regnes som en tunnel med i gjennomsnitt ¾ 

x 1.5 km + ¼ x 0,5 km = 1,25 km lang rømningsvei.  Brannfrekvens og stoppsannsynlighet regnes ut 

fra total tunnel-lengde. For tunneler med rømningsvei f.eks. hver 0,5 km regnes det da likedan, ved at 

avstand til rømningsvei settes til 0.25 km. Dette bidrar til redusert brannrisiko, og redusert 

nyttekostnadsfaktor for beskyttelse av PE-skum, sammenliknet med en tunnel av tilsvarende lengde 

uten rømningsveier eller tverrslag. For lange tunneler (> 3km) kan imidlertid tverrslag øke 

nyttekostnadsfaktoren, ved at avstand til sikkert område reduseres slik at man kommer innenfor 

tunnellengde 1-3 km3. 

Med de gode brannegenskapene (lav sannsynlighet for brann, langsom utvikling til overtenning), 
kombinert med vesentlige kostander knyttet til sikring av PE-skum, må det svært høye trafikktall i form av 
togpasseringer og personer om bord for å oppnå en nyttekostandsfaktor > 1. I praksis betyr dette for 
eksempel for en 3 km enkeltsporet tunnel med signal i tunnelen (uten PE-skum ved signal) mer enn 1000 
togpasseringer per døgn med flere hundre (ca. 500) personer om bord. For en tilsvarende tunnel med PE-
skum ved signal vil sikring av PE-skum være kostnadseffektivt for > 100 passeringer per døgn, når det er 
mer enn 100 personer ombord.  
  
  

 
3 Ved å korte ned avstand mellom sikre områder fra > 3km til 1-3 km, vil potensial for overlevelse gå for å være neglisjerbart til å bli signifikant 

dersom PE-skum sikres. Nyttekostnadsfaktoren for sikring av PE-skum økes dermed. 
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4.3.1 Enkeltsporet tunnel 

 

 

Figur 4-13 Nyttekostnadstall for sikring av PE-skum i tunneler med signal, med PE-skum ved signal. 

Lite trafikk er 10 passeringer i døgnet, mye trafikk er 500 passeringer i døgnet- 
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Figur 4-14 Nyttekostnadstall for sikring av PE-skum i tunneler med signal, uten PE-skum ved signal. 
Lite trafikk er 10 passeringer i døgnet, mye trafikk er 500 passeringer i døgnet. 

 

0,0E+00

1,0E-02

2,0E-02

3,0E-02

4,0E-02

5,0E-02

6,0E-02

0,5 1 3 10

N
yt

te
ko

st
an

d
st

al
l

Lengde [km]

Nyttekostnadstall for sikring av PE-skum i tunneler med signal, 
uten PE-skum ved signal

lite trafikk, areal 16 m2 lite trafikk, areal 30 m2 lite trafikk, areal 45 m2

mye trafikk, areal 16 m2 mye trafikk, areal 30 m2 mye trafikk, areal 45 m2



 

 

 

DNV GL  –  Rapportnr. 2020-0976, Rev. 1  –  www.dnvgl.com  Side 34 

 

 

Figur 4-15 Nyttekostnadstall for sikring av PE-skum i tunneler uten signal. Lite trafikk er 10 
passeringer i døgnet, mye trafikk er 100 passeringer i døgnet. 
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Figur 4-16 Nyttekostnadstall for sikring av PE-skum i tunneler med signal, med PE-skum ved 
signal. 
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Figur 4-17 Nyttekostnadstall for sikring av PE-skum i tunneler med signal, uten PE-skum ved signal. 
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Figur 4-18 Nyttekostnadstall for tunneler uten signal 

 

4.3.3 Estimat for risiko ved brann i tunnelutrustning 

Basert på modellen beskrevet i kapittel 4.1.1.1, er det beregnet risikoresultater og nyttekostnadsfaktor 

på å sikre PE-skummet.  

Resultatene viser at risiko knyttet til brann i tunnelutrustning er høyest for lange tunneler med mye 

trafikk, men at det er kostnadssvarende også å sikre PE-skum i tunneler fra 0.5 km og oppover i mange 

tilfeller, og da særlig velge områdene hvor det er størst sannsynlighet for antennelse som følge av feil på 

elektrisk anlegg i tunnelen. For en gitt tunnel (lengde og antall passeringer per år) kan risikomodellen 

brukes til å finne maksimalt areal det er kostandssvarende å beskytte. 

For beskyttelse av areal Risikomodellen gir følgende knekkpunkter for antall togpasseringer per døgn når 

nyttekostnadsfaktoren > 1, med 100 passasjerer om bord, for enkeltsporet tunnel: 

• 0,5 km tunnel: 2-5 passeringer (for 16 til 45 m2 beskyttet areal). 

• 1 km og lenger: 1 passering (for 45 m2 beskyttet areal) 

Med flere enn 100 passasjerer vil knekkpunktet for antall passeringer hvor det er kostnadsvarende å 

sikre PE-skum gå ned, for eksempel vil det i en 0,5km tunnel være 1-3 passeringer med 200 personer 

om bord.  

For dobbeltsporet tunnel vil tilsvarende nyttekostandsfaktorer og knekkpunkt kunne benyttes, om enn 

marginalt lavere nyttekostnadsfaktor for et tilsvarende antall passeringer.  
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Tabell 4-8 Forventet tap av liv per år knyttet til brann i tunnelutrustning, 100 personer i tog, 
med 16 m2 usikret PE-skum involvert i 50% av brannene, enkeltsporet tunnel 

 Tog passeringer per døgn 

Lengde, km 10 20 50 100 500 

0,5 1,9E-04 3,7E-04 8,9E-04 8,9E-04 8,9E-04 

1 9,6E-04 1,9E-03 4,6E-03 4,6E-03 4,6E-03 

3 5,8E-03 1,2E-02 2,8E-02 2,8E-02 2,8E-02 

10 2,1E-02 4,3E-02 1,0E-01 1,0E-01 1,0E-01 

 
 
Tabell 4-9 Forventet tap av liv per år knyttet til brann i tunnelutrustning, 100 personer i tog, 

uten PE-skum, enkeltsporet tunnel. 

 Tog passeringer per døgn 

Lengde, km 10 20 50 100 500 

0,5 1,4E-06 2,9E-06 6,9E-06 6,9E-06 6,9E-06 

1 1,3E-05 2,6E-05 6,2E-05 6,2E-05 6,2E-05 

3 1,6E-03 3,2E-03 7,8E-03 7,8E-03 7,8E-03 

10 7,1E-03 1,4E-02 3,4E-02 3,4E-02 3,4E-02 
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Figur 4-19Nyttekostnadstall for å sikre 16 m2 PE-skum med tanke på risiko for brann i 
tunnelutrustning. Lite trafikk er 10 passeringer per døgn, mye trafikk er 500 passeringer per 
døgn. 

 

4.3.4 Anvendelse på et reelt eksempel 

Modellen er brukt på følgende reelle eksempel: 

• Kleivane tunnel på Bergensbanen 

• Lengde: 1300 m 

• Gjennomgående frost i tunnelen (dvs. vannsikring med isolerende effekt er nødvendig, dvs. PE-

skum). 

• Ikke signal i tunnelen 

• Enkeltsporet 

• Hastighet 90 km/t 

Per nå er det totalt 285 m2 ubeskyttet PE-skum i tunnelen fordelt på 13-14 ulike punkt. Pga. dårlig fjell 

er det problemer med fukt/vanndrypp/is i tunnelen, og befaring tilsier at det er behov for ytterligere 5 

punkt med 25 m2 på hvert = 125 m2. På grunn av begrensninger i regelverket blir det imidlertid ikke 

montert mer PE-skum i denne tunnelen da det vil overskride antall kvadratmeter i henhold til regelverket 

opp mot eksisterende felt. Det er altså ønskelig å ha 285 + 125 = 410 m2 i denne tunnelen. 
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Det antas at PE-skum i dagens tunnel er usikret. Det beregnes for både tilfeller hvor brann kan smitte 

mellom felt og ikke. Beregningene antar 100 personer om bord i toget. 

For å forenkle modellen og beregning antas alle felt like store for de to casene, dvs. i dagens situasjon 

20 m2 (ca. 285 m2 fordelt på 14 felt) og i ny situasjon 25 m2 (ca. 485 m2 fordelt på 19 felt).   

Resultatene for brann i tog (Tabell 4-10, Tabell 4-11) viser en risikoøkning på ca. 10% som følge av 

endringen, men at det ikke er kostnadssvarende å sikre de nye feltene av PE-skum som er ønsket. 

Resultatene viser at risikoen er høyere når PE-feltene er plassert slik at brannen kan smitte mellom disse, 

og den relative økningen i risiko da ca. 11 %. 

Resultatene i Tabell 4-12 og Tabell 4-13 viser at kostnadseffektiviteten ved å beskytte PE-skum mot 

brann i tunnelutrustning er vesentlig større enn å beskytte PE-skum med tanke på brann i tog. For 

Kleivane tunnel er det ikke kostnadseffektivt å sikre alt PE-skummet (eksisterende eller for den nye 

løsningen), men nyttekostnadsfaktor >1 kan oppnås dersom antennelse av PE-skum som følge av brann 

i tunnelutrustning kan forhindres ved å beskytte inntil 150 m2 av PE-skummet i tunnelen. For tilsvarende 

tunnel med togtrafikk > 30 passeringer per dag vil det være kostnadseffektivt å beskytte alt PE-

skummet i tunnelen. 

 

Tabell 4-10 Forventet tap av liv ved brann i tog, og totalrisiko, uten smitte mellom PE-felt 

 Forventet tap av liv per hendelse   

 Gjennomsnitt for 

tog i brann 

hendelse. 

(Inkluderer også 

hendelser der tog 

ikke stanser) 

Tog i brann 

stanser i 

tunnel. 

Antenner 

ikke PE 

skum. 

Tog i brann 

stanser i 

tunnel. 

Antenner 

PE-skum 

indirekte  

Tog i brann 

stanser i 

tunnel. 

Antenner 

PE-skum 

direkte  

Totalrisiko, 

10 

passeringer 

gjennom 

tunnelen per 

dag 

Nytte/ 

kostnad-

faktor 

Dagens 

situasjon 

0.059 10 14 80 4.2 x10-6 tap 

av liv per år 

<1x10-4 

Ny 

situasjon 

0.065 10 15 81 4.6x10-6 tap 

av liv per år 

<1x10-4 

% endring 10 % 0 7% 1% 10%  

 

Tabell 4-11 Forventet tap av liv ved brann i tog, og totalrisiko, med smitte mellom PE-felt 

 Forventet tap av liv per hendelse   

 Gjennomsnitt for 

tog i brann 

hendelse. 

(Inkluderer også 

hendelser der tog 

ikke stanser) 

Tog i brann 

stanser i 

tunnel. 

Antenner 

ikke PE 

skum. 

Tog i brann 

stanser i 

tunnel. 

Antenner 

PE-skum 

indirekte  

Tog i brann 

stanser i 

tunnel. 

Antenner 

PE-skum 

direkte  

Totalrisiko, 

10 

passeringer 

gjennom 

tunnelen per 

dag 

Nytte/ 

kostnad-

faktor 

Dagens 

situasjon 

0.065 10 17 83 4.6x10-6  tap 

av liv per år 

<1x10-4 
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Ny 

situasjon 

0.072 10 18 84 5.1x10-6  tap 

av liv per pr 

<1x10-4 

% endring 11 % 0 6% 1% 11%  

 

 
Tabell 4-12 Forventet tap av liv ved brann i tunnelutrustning, og totalrisiko, uten smitte 
mellom PE-felt 

 Forventet tap av liv per hendelse   

 Gjennomsnitt for 

hendelse med brann 

i tunnelutrustning. 

(Inkluderer også 

hendelser der tog 

ikke stanser) 

Brann i tunnel-

utrustning, 

antenner ikke 

PE skum, tog 

stanser i tunnel 

Brann i 

tunnelutrustning 

antenner PE-

skum, tog 

stanser i tunnel,  

Totalrisiko, 

10 

passeringer 

gjennom 

tunnelen per 

dag 

Nytte/ 

kostnad-

faktor 

Dagens 

situasjon 

0.56 5 80 1.6 x10-3 tap 

av liv per år 

0.3 

Ny 

situasjon 

0.69 5 81 2.6x10-3 tap 

av liv per år 

0.3 

% endring 22 % 0 7%   

 

Tabell 4-13 Forventet tap av liv ved brann i tunnelutrustning, og totalrisiko, med smitte 
mellom PE-felt 

 Forventet tap av liv per hendelse   

 Gjennomsnitt for 

hendelse med brann 

i tunnelutrustning. 

(Inkluderer også 

hendelser der tog 

ikke stanser) 

Brann i tunnel-

utrustning, 

antenner ikke 

PE skum, tog 

stanser i tunnel 

Brann i 

tunnelutrustning 

antenner PE-

skum, tog 

stanser i tunnel,  

Totalrisiko, 

10 

passeringer 

gjennom 

tunnelen per 

dag 

Nytte/ 

kostnad-

faktor 

Dagens 

situasjon 

0.57 5 83 1.6 x10-3 tap 

av liv per år 

0.3 

Ny 

situasjon 

0.72 5 85 2.8x10-3 tap 

av liv per år 

0.3 

% endring 26 % 0 7%   
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5 USIKKERHET OG ROBUSTHET I RESULTATENE 

Dette kapitelet gir en beskrivelse av hvordan variasjon i viktige parametere som inngår i risikomodellen 

kan påvirke resultater og konklusjoner.  

Analysen tar utgangspunkt i en rekke forutsetninger og antakelser som er beskrevet i Vedlegg A. 

Dersom man i en situasjon avviker fra disse, vil resultatene i denne analysen kunne endres.  

Risikoanalysen omfatter en rekke variasjoner i tunnellengde, trafikk- og passasjermengde, PE-skum og 

tunneltyper - også med og uten signal. Dette bidrar å belyse hvordan modellen - som er en forenkling av 

virkeligheten slår ut – og dermed en bedre forståelse av både parameterens effekt på risikobildet, men 

også på modellenes evne til å gjenspeile variasjoner i disse. Sammen bidrar dette til å gi bedre 

forståelse av risikofaktorer, men også modellens begrensninger i å reflektere effekten av disse fullt ut. 

Noen sentrale faktorer som påvirker både totalrisiko og kostnytte-effekt av tiltak er:  

• Brannfrekvens: Brannfrekvensen for den type hendelser som er vurdert spenner fra 0.6 x 10-8 

per togkm til 4 x 10-8 per togkm. Variasjoner i frekvensen vil påvirke kostnytte av sikringstiltak 

og totalrisiko, men påvirker alene ikke forskjellen mellom tunneler med og uten usikret PE-skum. 

Dersom brannfrekvens går opp, vil kostnyttefaktoren også stige. Bedre kunnskap om 

brannfrekvens kan etableres med mer detaljert hendelsesgjennomgang, evt. et større 

datagrunnlag.  

• Andel togbranner som går til overtenning: Variasjoner i denne parameteren påvirker ikke 

forskjell med/uten PE-skum, men vil påvirke nyttekost av tiltak siden hyppigheten av store 

branner påvirkes (dvs. behov for tiltaket øker/minsker). Bedre kunnskap om brannfrekvens kan 

etableres med mer detaljert hendelsesgjennomgang, evt. et større datagrunnlag 

• Kostnadsestimat for sikring av PE-skum: Kostnadene er oppgitt å variere med +/25%. Faller 

kostnadene med 25% vil noen flere tunneltyper bli kostnadseffektive å sikre, for eksempel korte 

tunneler eller mellomlange tunneler med middels trafikk. Tilsvarende vil en økning av kostnad for 

sikring av PE-skum gjøre sikringstiltaket mindre kostnadseffektivt. 

• Kostander ved skade og verdi av statistisk liv; analysen tar kun hensyn til verdien av tap av 

statistisk liv, og ikke materiell skade eller nedetid. Dersom større kostnader tas hensyn til kan 

nyttekostnadseffekten øke, men for denne typen scenarioer – alvorlige togbranner i tunnel – er 

det trolig lite forskjell i materiell skadegrad og nedetid for branner med og uten sikring av PE-

skum. I tilfeller med svært mye PE-skum i tunneler, med anledning til at brannen kan spre seg 

over store områder gjennom tunnelen vil det være forskjell.  

• Basistallene er basert på 100 personer om bord i tog. Reduksjon/økning i antall personer om 

bord vil gi en tilsvarende proporsjonal endring i risiko (forventet tap av liv) og endring i 

nyttekostnadsfaktor. Dette er noe forenklet, siden trengeselseffekter ved fulle/svært fulle tog 

ikke gjenspeiles spesifikt ved å endre på evakueringshastigheter. En slik parametervariasjon kan 

gjøres i modellen, ved å justere tid til siste person har klart å komme ut av toget samt 

evakueringshastighet for siste person. 

• Andel hendelser hvor personer evakuerer med/mot røykeretninger: Det er vurdert at passasjerer 

vil evakuere med røyken – dvs. i farlig retning – i 25% av tilfellene. Dette er vurdert som en 

usikker antakelse. For den typen scenarioer som vurderes er det vanskelig å forutsi hvilken 

mulighet personer har til å vurdere trekkretning, oppfatte evt. informasjon som gis av 

togpersonell, og til å benytte dette til å gjøre et fornuftig valg og evt. å passere brannstedet. 
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Økning i andel evakuering i farlig retning gir høyere kostnyttefaktor, fordi det er behov for 

tiltaket oftere. 

• Høyere stoppsannsynlighet i tunnel: økt stoppsannsynliget (enten generisk som funksjon av 

lengde på tunnelen, eller for stopp i hovedsignal) vil påvirke beregnet totalrisiko og 

kostnyttefaktor. For tunneler med stort avvik fra antatt forekomst av signal i stopp (10%) bør 

det gjøres egne beregninger 

Forskjell i togbrann i tunnel med og uten PE-skum vises i analysen særlig gjennom følgende parametere: 

• Brannegenskaper for PE-skum: Brannverdi for PE-skum er relativt godt beskrevet, og spenner 

over et intervall fra 0.4-1 MW/m2, basert på fullskalatester og laboratorietester. I analysen er 

0.5 MW/m2 benyttet. Dersom 1 MW/m2 benyttes gir dette en økning i kostnyttefaktor på < 10% 

for eksemplet med høyest kostnyttefaktor (1000m tunnel, signalområde med PE-skum). 

Giftighet av røyk skiller ikke mellom PE og togmateriell, men er kun basert på brannstørrelse. 

Variasjonen over dekker derfor også dette. Beregning av CO innhold i røyken er gjort etter 

utprøvde metoder. 

• Brannutviklingshastighet: brannutvikling i toget med og uten antennelse av PE-skum er en 

vesentlig bidragsyter til forskjell i risiko mellom disse to casene. Når et tog i brann stanser 

direkte ved et felt med PE-skum er dette vurdert å gi en raskere brannutvikling (10 min til 

overtenning fra toget stanser), sammenliknet med brann i tog alene eller brann i tog som 

indirekte gir antennelse av PE-skum (35 minutter). Dersom brannutvikling med direkte 

antennelse av PE-skum tar lengre tid, vil nytteeffekten av å sikre PE-skum reduseres. Denne 

antakelsen vurderes som relativt usikker, men samtidig gir den utrykk for at det er vidt 

forskjellige brannegenskaper i ubeskyttet PE-skum og moderne togmateriell. Eldre togmateriell 

har raskere brannutvikling (typisk tid til overtenning på 10 minutter), og resultatene er derfor 

ikke gyldige for slikt materiell. Modellen kan også gjenspeile annen type 

materiell/brannegenskaper for eldre materiell. 

• Evakueringstider; tid ut av toget og evakueringshastighet på linja spiller sammen med 

brannutviklingshastigheten, og bidrar derfor til å forsterke eller redusere forskjellen mellom de to 

brannscenarioene. Hvis evakueringstidene blir korte (de aller fleste kommer seg ut av tunnelen 

før de blir innhentet av røyk) eller svært lange (svært få kommer seg ut av tunnelen før de blir 

innhentet av røyk) blir det liten forskjell mellom scenarioer med og uten PE-skum. Størst 

effekt/forskjell med og uten PE-skum er det derfor for mellomlange tunneler (1-3 km).  

• Antennelse av PE-skum: En grunnleggende antakelse i analysene er et tog i brann må stanse i 

tunnelen for at PE-skum skal kunne antennes. Tog i brann som må stanse i tunnel er videre 

vurdert å kun være reelt for scenarioer kan som lede til overtenning (men kun en andel av disse 

stopper også i tunnelen og leder til overtenning), og brannfrekvensen gjelder for denne typen 

hendelser. Dersom mindre branner, som ikke kan gi overtenning, også kan/har gitt årsak til 

stans i tunnel kan disse potensielt lede til antennelse av PE-skum og en vesentlig forverring av 

situasjonen, og gi et annet risikobildet en den dagens modell gir. Informasjon om antennelse av 

PE-skum beskriver at temperaturen må være 300-400 oC for å gi antennelse med en gnist 

tilstede. Dette vil kreve vesentlig ekstern varmekilde/flammer rundt toget. Dersom det ønskes 

mer kunnskap om en slik situasjon kan oppstå som kilde til brann i PE-skum kan det gjøres en 

detaljert hendelsesgjennomgang for mindre branner/tilløp, hvor tog har stanset mellom 

stasjoner, og omfang av eventuell ekstern varmeutvikling. 
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6 KONKLUSJON OG ANBEFALING 

Forbedrede brannegenskaper i moderne togmateriell har redusert risikonivået for brann i tunnel 

sammenliknet med risikovurderingen utført for ubeskyttet PE-skum i 1996. Forbedringene bidrar til 

redusert frekvens/sannsynlighet for en stor brann i tog, samt at brannutviklingen skjer langsommere.  

Sannsynligheten for at brennende tog må stanse i tunnel er beregnet basert på generisk frekvens for 

stans av tog i brann i tunnel, samt sannsynlighet for at hovedsignal er i stopp. I andre tilfeller enn dette 

antas det at lokfører ved brann vil styre togets nedbremsning og dermed stoppe toget før tunnel, eller 

rulle/bakke ut av tunnelen. Et brennende tog som må stoppe er antatt å bli stående, og vil med stor 

sannsynlighet antenne eventuelle ubeskyttet PE-skum som befinner seg ved eller i nærheten av 

brannstedet 

Dersom det ikke er signal i tunnelen, eller det ikke er PE-skum i det området hvor tog står ved stopp for 

signal, er nytte/kostnadstallene for å sikre evt. PE-skum lavere, og tiltaket er derfor vurdert å ikke være 

kostnadseffektivt. Det er imidlertid viktig å understreke at sikring/fjerning av PE-skum bidrar til 

reduksjon i forventet tap av liv ved togbrann i tunnel, og da særlig for tunneler i lengde 1 og 3 km. For 

lange tunneler typisk (> 6000m), hvor brann i tog som stanser i tunnel uansett vil gi svært alvorlige 

konsekvenser, er det lite effekt av å beskytte PE-skum sammenliknet med en stor togbrann som ikke 

involverer PE-skum.  

Resultatene viser at risiko knyttet til brann som oppstår i tunnelutrustning er høyere enn for brann som 

oppstår i tog. Dette er som følge av høyere frekvens for brann i tunnelutrustning. Resultatene viser 

videre at risikoen er høyest for lange tunneler med mye trafikk, men at det er en kostnadseffektivt å 

sikre PE-skum i korte tunneler med høy trafikk, og da særlig i de områdene hvor det er størst 

sannsynlighet for antennelse som følge av feil på elektrisk anlegg i tunnelen. Merk at det  er betydelig 

usikkerhet knyttet til konsekvensene av brann i tunnelutrustning med tanke på stans av tog i tunnel og 

evakuering, og vurderingene er konservative. Det anbefales derfor å gjøre noe videre studier av de 

hendelsene som har inntruffet, for å se nærmere på sannsynlighet for at tog må stanse i tunnel ved 

brann i tunnelutrustning, samt omfang og årsaker til   de 8 brannene som erfart mellom 2008-2019. 

For tunneler med enkeltspor (tverrsnitt 30 m2) anbefales det å øke krav til avstand mellom usikrede PE-

felt på 50 m2 til å være 150 m (tilsvarende 300 oC).  Dersom tenntemperatur for PE-skum kan settes til 

400 oC kan avstanden reduseres, og dagens krav om minimum 100m avstand mellom felt på 50 m2 er 

tilstrekkelig. For dobbeltsporet tunnel (tverrsnitt 80 m2) er tilsvarende avstander 75m (300 oC) og 63 m 

(400 oC), og derfor innenfor dagens regelverkskrav. Dette tiltaket er også viktig for å unngå at brann i 

PE-skum som antent fra brann i tunnelutrustning kan spre seg videre til ande felt med PE-skum. 

Effekten av å sikre PE-skum er størst for tunneler hvor personer som evakuerer kan nå til sikkert 

område utenfor tunnelen før røyken kan eksponere dem, og hvor PE-skum bidrar til raskere 

brannutvikling og mer røykproduksjoner, dvs.; kost-nytte er høyest for 1-3 km lange tunneler. 

For brann i tog er effekten av å sikre PE-skum er størst for tunneler hvor personer som evakuerer kan nå 

til sikkert område utenfor tunnelen før røyken kan eksponere dem, og hvor PE-skum bidrar til raskere 

brannutvikling og mer røykproduksjonen, og nyttekostnadsfaktor høyest for tunneler på 1-3 km for. For 

brann i tunnelutrustning øker nyttekostandsfaktoren med å beskytte med økende tunnellengde. 

I denne analysen er det tatt utgangspunkt i et vilkårlig plassert felt med PE-skum, som i snitt da er 

plassert i midten av tunnelen, med avstand til sikkert område tilsvarende ½ tunnellengde. Teknisk 

regelverk setter imidlertid begrensning på at ubeskyttet PE-skum kun skal benyttes i frostsonene av 

tunneler, som normalt befinner seg i enden av tunnelen. Lengden på frostsonen vil avhenge av den 

enkelte tunnel, men vil som regel være mindre enn 500m inn fra tunnelmunningen. Tunneler i lengde 
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rundt 2-3 km som oppfyller teknisk regelverk vedr. bruk av PE-skum i frostsonen, vil sikkerhetsmessig 

være bedre og ha en lavere brannrisiko enn det snitt-resultatene viser for denne typen tunneler. For 

tunneler 0,5-1 km har dette mindre å si, da rømningsvei- og tid uansett er relativt kort sammenliknet 

tiden det tar å utvikle an brann, samt at frostsonene kan gå gjennom hele tunnelen. 

Teknisk regelverk tillater i dag ikke bruk av ubeskyttet PE-skum i områder hvor tog vil stå i stopp før 

hovedsignal, dvs. PE-skum i en avstand på 300 m fra hovedsignal skal sikret. I tilfeller hvor det likevel er 

ubeskyttet PE-skum før hovedsignal, viser resultatene at det er kostnadseffektivt å sikre PE-skum i disse 

områdene i enkeltsporede tunneler på 1 og 3 km lengde med mye trafikk (500 togpasseringer per døgn), 

og nær kostnadseffektivt for tunneler på 0,5 km. For dobbeltsporet tunnel er det høyest 

kostnadseffektivitet ved å beskytte PE-skum ved hovedsignal i tunneler på 3 km, med høy trafikk (500 

passeringer per døgn). Det er også kostnadseffektivt, men marginalt, å sikre ubeskyttet PE-skum ved 

hovedsignal i dobbeltsporede tunneler på 10 km med mye trafikk. For tunneler med trafikk mindre enn 

500 passeringer per døgn, viser beregningene at sikring ikke er kostnadseffektivt, selv om det bidrar til 

å forbedre brannsikkerhet særlig for tunneler 1-3 km. Tallene gjelder for 100 personer om bord i togene 

i gjennomsnitt, og nyttekostnadseffekten vil øke med økt antall personer om bord i togene. PE-skum i 

området der toget står før et signal i stopp bør sikres for å unngå antennelse av en togbrann, samt også 

for antennelse fra tunnelutrustning. Dersom man i tillegg skal sikre at en brann i tog ved stoppsignal 

ikke kan smitte til neste usikrede PE-felt, anbefales å unngå usikret PE-skum i en avstand på hhv. 200 m 

(300 oC) for en 80 m2 tunnel, og 325 m (300 oC) for en 30m2 tunnel. Dersom antennelsestemperatur for 

PE-skum settes til 400 oC kan disse avstandene kortes noe ned.  

Resultatene fra nytte/kostnadsanalysene er vurdert som noe konservative, bl. a. fordi de ikke tar hensyn 

til at en evt. brann i PE-skum vil være kortvarig, slik at varme- og røykutviklingen vil være svært intens i 

den tidsperioden platene brenner, men deretter vil falle ned på et mye lavere nivå. Samtidig er det 

benyttet representative verdier for temperatur, røykkonsentrasjon og lufthastighet – og ikke 

maksverdier – for brannutviklingen, slik at resultatene totalt sett er vurdert som beste estimat.  

Brannintensiteten ved overtenning av tog er høyere enn i den forrige studien, økt fra 30 til 50 MW. Dette 

tilsvarer den brannkurven Bane NOR benytter som basis for evakuering for tog i brann i tunnel. 

Temperatur og CO-konsentrasjon ved togbrann, særlig i enkeltsporet tunnel er beregnet til å være noe 

høyere enn i forrige studie. 

Det er stor økning i kostandestimatene for sikring av PE-skum sammenliknet med forrige analyse, og 

dette bidrar sammen med lavere brannfrekvenser og langsommere brannutvikling til reduserte 

kostnytteeffekter ved sikring av ubeskyttet PE-skum.  
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APPENDIX A 

Datagrunnlag, antakelser og forutsetninger 



 

 
 

 

 

Dette vedlegget dokumenterer datagrunnlag, samt de viktigste antakelsene og forutsetningene som ligger til grunn for risikovurderingen.  

Antagelsesvedlegget er ment å være et dokument som kan brukes aktivt i risikostyringen, og antagelsene i dette vedlegget er derfor valgt ut på 

bakgrunn av at det skal være:  

• Forhold som Bane NOR kan påvirke i sitt daglige arbeid 

• Forhold som Bane NOR må overvåke for å kontrollere gyldigheten av det presenterte risikobildet  

Nr. Emne  Spesifisering Betydning Referanse Endring mot DNV-

rapport 96-3648 

Brannegenskaper for tog 

1.1 Frekvens for brann i 

persontog 

Frekvens for brann i tog 

settes til 1.5 per 100 

millioner tog-km. 

 

Proporsjonal påvirkning på estimert 

risikonivå. 

Ref. /3/3/ Ca. faktor 10 

reduksjon 

sammenliknet med 

forrige studie. 

 

1.2 Andel av togbranner som 

leder til overtenning 

25% av togbranner gir 

overtenning, med 

antennelse i 

passasjeravdeling 

Påvirker sannsynlighet for 

antennelse av PE-skum. 

Påvirker forskjell mellom tunnelbrann 

med og uten antent PE-skum. 

Ref. /2/ 40% i forrige 

analyse. 

 

 

1.3 Brannstørrelse uten 

overtenning, ved 

evakuering, uten PE-

skum.  

Gjelder kun brann i 

teknisk utstyr uten 

5 MW. Påvirker sannsynlighet for 

antennelse av PE-skum, samt 

tidspunkt for antennelse. 

Påvirker forskjell mellom tunnelbrann 

med og uten antent PE-skum.  

Kun branner som gi overtenning av 

Ref. /2/ Ikke direkte vurdert 

i resultatene 

(branner uten 

overtenning er ikke 

vurdert å gi 

antennelse av PE-



 

 
 

 

Nr. Emne  Spesifisering Betydning Referanse Endring mot DNV-

rapport 96-3648 

spredning til 

passasjerområde. 

tog er vurdert å stanse i tunnel, og 

dermed mulighet for antennelse av 

PE-skum 

skum).  

 

 

1.4 Røykgass fra brann Nye beregnninger utført, 

se kap 3.3.2. 

Giftighet av røyk.  

Samme giftighet ved brann i PE-

skum, men større mengde røyk/CO 

dannes.  

Ref. /1/ Skiller ikke på røyk 

fra togbrann eller 

PE-skum, kun på 

brannstørrelse. 

5MW: 750 ppm CO 

10MW: 1500 ppm CO 

50 MW: 7500 ppm CO 

1.5 Vindhastighet før brann i 

tunneler 

0.5 m/s 

 

Typisk trekk i lange enkeltsporede 

tunneler er 0.5-1 m/s 

Varigheten av fartsvinden etter at 

tog har stoppet eller kjørt ut av 

tunnel er relativt begrenset og 

målinger fra de instrumenterte 

tunnelene på Sørlandsbanen 

indikerer at dette begrenser seg til 

maksimalt 1-2 min etter aktiv 

togpåvirkning.  

 

Ref. /12/ Ingen endring 

1.6 Brannstørrelse ved 

overtenning, ved 

5 MW de første 30 

minutter, deretter 50-

Påvirker sannsynlighet for 

antennelse av PE-skum, samt 

Ref. /2/ 30 MW. 10 min til 

overtenning.  



 

 
 

 

Nr. Emne  Spesifisering Betydning Referanse Endring mot DNV-

rapport 96-3648 

evakuering, uten PE-

skum 

100 MW (40-80 MW 

dobbeltsporet) i 30 

minutter. 

50MW er benyttet som 

verdi for både 

enkeltsporet og 

dobbeltsporet tunnel. 

(I praksis 40 minutter 

fra start, antar at toget 

stanser etter 10 minutter 

og evakuering starter)  

. 

tidspunkt for antennelse. 

Påvirker forskjell mellom tunnelbrann 

med og uten antent PE-skum. 

Gjelder ved trekkhastigheter 1-3 

m/s2 

Verdier stemmer overens med 

rapport fra RISE: 60 MW for 

overtenning, og 1 MW før 

overtenning. Denne rapporten skiller 

også på materielltype. Verdier er 

basert på Metro- og EUREKA-

prosjektene. 

 

1.7 Brann i tunnelutrustning 8 hendelser på 12 år. 

Registrert fra 2008-

2019.  

360 km tunnel. 300km 

av disse på strekning 

med kontaktledning. 

 

Direkte påvirkning av resultater 

knyttet til brann i infrastruktur, som 

kan påvirke togtrafikk. 

 

  

Jernbanekompetanse.no  

 

Ikke inkludert 

Kjøring av tog i tunnel ved brann 

2.1 Andel tog i brann som 

stanser i tunnel 

(gjennomsnitt, uten 

3% per km tunnel,  

  

Påvirker sannsynlighet for 

antennelse av PE-skum, og 

evakuering i tunnel ved at tog 

stanser i tunnel og eksponerer PE-

Ref. /2/ 10% (trekk i 

nødbrems) + 10% 

ved stans i signal. 



 

 
 

 

Nr. Emne  Spesifisering Betydning Referanse Endring mot DNV-

rapport 96-3648 

hovedsignal) skum. 

2.2 Sannsynlighet for stans 

av tog ved hovedsignal i 

tunnel 

10% Påvirker sannsynlighet for 

antennelse av PE-skum, og 

sannsynlighet for evakuering i 

tunnel. 

Verdien vil variere for type strekning 

og gjerne være høyere på tett 

trafikkerte lokaltogstrekninger.  

Sannsynligheten vil kombineres med 

2.1 for tunneler med hovedsignal. 

Muligheter for passering av signal i 

stopp antas være inkluder i estimatet 

for stans.  

Ref. /1/ Ingen endring. 

Egenskaper PE-skum 

3.1 Antennelses-temperatur 

ubeskyttet PE-skum 

300 oC (selvantennelse 

500 oC) 

 

 

(a - 380-410 oC) 

 

(b - 333 oC) 

 

Påvirker mulighet for antennelse av 

PE-skum ved stans av tog i tunnel, 

samt smitte av brann mellom felt 

med PE-skum. 

 

DNV-rapport 96-3648, 

RA ubeskyttet PE-skum 

SVVs nettsider gir 

samme temperatur. 

(a -Norsk forening for 

fjellsprengningstekning) 

(b - SINTEF NBL-

rapport 1994,  

Brannsikring PE-skum, 

300 oC. Høyere 

temperatur kan gi 

mulighet for kortere 

avstand mellom 

usikrede felt ( i dag 

100 m). 



 

 
 

 

Nr. Emne  Spesifisering Betydning Referanse Endring mot DNV-

rapport 96-3648 

 

(c - 340 flammepunkt, 

350 oC selvantennelse) 

(d - 400 C) 

 

P-499) 

(c- Datablad Novostrat) 

 

(Skumtech, Svein 

Jonsson) 

3.2 Branneffekt PE-skum 0.4- 1 MW/m2 

0.5 MW/m2 er benyttet. 

  

Gir grad forverring (større brann) 

ved brann i PE-skum. Påvirker 

varme, røykproduksjon og fare for 

smitte til andre PE-felt. 

Ref. /1/ og Ref. /17/. 0.7 MW/m2 ble 

benyttet. 

3.3 Tetthet PE-skum 37 kg/m3, 1.85 kg/m2, 

30 kg/plate 

 

28-31 kg/m3. 

Kan påvirke brannverdi hvis 

betydelig endring (MW). 

 

Kan påvirke maksimal tillatt mengde 

PE-skum før brann blir 

ventilasjonskontrollert.  

Ref. /1/ Ingen endring 

3.4 Størrelse PE-matter og 

felt 

Feltstørrelser 16m2, 

30m2, og 45m2 er 

vurdert. 

2.75m x 6 m. 

 

Størrelse på tilleggsbrann ved 

antennelse av PE-skum. 

PE-skum brukes først og fremst for 

eldre tunneler, mindre/smal profil. 

Nye tunneler har vann- og 

frostsikring uten PE-skum. 

Begrensninger i regelverket på bruk 

Bane NOR 

 

 

 

16 m2 per plate 

(2.75 m x 6 m) 

Ingen endring 

 



 

 
 

 

Nr. Emne  Spesifisering Betydning Referanse Endring mot DNV-

rapport 96-3648 

av usikret PE-skum 

Togtrafikk og tunneltyper 

4.1 Antall personer i tog Passasjertallet varierer 

mellom 50 og 800 for 

banestrekninger med 

lav/høy trafikk samt 

rushtid. 

Benytter gjennomsnitt 

på 100 personer i tog 

med beskrivelse av hva 

en variasjon 50, 100, 

(200), 400 (800) betyr 

for resultatet. 

Antall personer eksponert ved brann 

i tog og evakuering i tunnel. 

Ved bruk av snitt-tall, se på maks og 

variasjoner. I beredskaps-

sammenheng bør man være 

konservativ.   

 

Ref. /13/  100 personer i tog  

 

4.2 Togtrafikk (passeringer 

per døgn) 

10, 20, 50, 100 og (500 

for dobbeltsporet). 
Sannsynlighet for brann i aktuell 

tunnel, per år.  

Iht. avtale med Bane 

NOR 

 

4.3 Tunneltyper Enkeltsporet (30 m2) og 

dobbeltsporet (80 m2); 

0.5, 1, 3 og 10 km 

 

 Iht. avtale med Bane 

NOR 

Enkeltsporet, 0.3, 1 

og 3 km. 

Nytte-kostnadsvurderinger 

5.1 «Verdi av statistisk liv» 35 millioner kroner 

 

Størrelse på økonomisk tap, per 

menneskeliv, ved ulykker som gir 

Ref. /14/ 20 MNOK 



 

 
 

 

Nr. Emne  Spesifisering Betydning Referanse Endring mot DNV-

rapport 96-3648 

tap av liv. 

DFØ har beregnet VSL til 33,71 mill i 

2019 (på bakgrunn av beregningene 

til SSB). Foreløpig tall for 2020 

(basert på Finansdepartementets 

anslag for fremtidig vekst i BNP per 

innbygger og SSBs anslag for 

konsumprisindeksen) er 34.39 

millioner NOK  

5.1 Tidsperiode, 

diskonteringsrente. 

3% diskonteringsrente,  

15 års tidsperiode 

Påvirker kost-nytte beregningene   

5.2 Kostand 

beskyttelse/sikring av PE-

skum (strossing, påføring 

21 000 NOK/m2 for 

montering av sikret PE-

skum.  

7700NOK/m2 benyttet 

kun for sikringa av 

eksisterende PE-skum 

+/- 25% for høy/lav 

kostnad 

Prisen er basert på beregnet kostnad 

for oppsett av ca. 30m2 på en helg 

og betinger tilkomst til spor. 

Påvirker kost-nytte beregningene 

Se også kapittel 4.4 

Ref. /15/  

Diverse antakelser 

6.1 Hastighet tog  100 km/h Kjøretid ut av tunnel ved brann, før 

evakuering kan skje på åpen linje. 

Ref. /1/ Ingen endring 



 

 
 

 

Nr. Emne  Spesifisering Betydning Referanse Endring mot DNV-

rapport 96-3648 

6.2 Tid til evakuering starter 10 min (konsistent med 

brannkurve) 

Varighet av eksponering for 

brann/røyk. 

 

Ref. /2/ 5 min 

6.3 Tid til siste person ut av 

toget 

3 min tømmetid for toget 

er benyttet for 

dobbeltsporet tunnel. 

Dette er iht. krav i TSI 

LOC&PAS om at 

utforming av tog skal 

dimensjoners slik at det 

er mulig å evakuere alle 

passasjerene uten 

bagasje i løpet av tre 

minutter.  

Ved evakuering i en 

trang tunnel kan man 

forvente lengere 

evakueringstid. 10 

minutter er derfor 

benyttet i enkeltsporet 

tunnel 

 

Varighet av eksponering for 

brann/røyk.  

 

Ref. /16/, TSI LOC&PAS 

4.2.10.5.1. 12) 

10 min 

 

6.4 Lengde rømningsvei ½ tunnellengde 

1m/s ganghastighet for 

Varighet av eksponering for 

brann/røyk. 

DNV-rapport 96-3648, 

RA ubeskyttet PE-skum 

Ingen endring 



 

 
 

 

Nr. Emne  Spesifisering Betydning Referanse Endring mot DNV-

rapport 96-3648 

første person ut 

0.2m/s ganghastighet 

for sistemann ut 

 

6.5 Antall km ubeskyttet PE-

skum i tunneler i Norge: 

3.6% av tunnellengden 

for tunneler med KL (dvs. 

3.6% av 300 km = 11 km 

PE-skum). 

Baster på data for 

Kleivanetunnel, 1300m 

lengde, 285 m2 PE-skum / 

47.5 m. 

 Påvirker frekvens for brann i 

tunnelutrustning som involverer PE-

skum.  

  



 

 

 

 



 

 

 

 

  
 

  



 

 

 

 

 

Om DNV GL 

DNV GL er et internasjonalt selskap innen kvalitetssikring og risikohåndtering. Siden 1864 har vårt 

formål vært å sikre liv, verdier og miljøet. Vi bistår våre kunder med å forbedre deres virksomhet på en 

sikker og bærekraftig måte.  

Vi leverer klassifisering, sertifisering, teknisk risiko- og pålitelighetsanalyse sammen med programvare, 

datahåndtering og uavhengig ekspertrådgivning til maritim sektor, til olje- og gass-sektoren, og til 

energibedrifter. Med 80,000 bedriftskunder på tvers av alle industrisektorer er vi også verdensledende 

innen sertifisering av ledelsessystemer.  

Med høyt utdannede ansatte i 100 land, jobber vi sammen med våre kunder om å gjøre verden sikrere, 
smartere og grønnere. 
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