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Fra Risikovurdering hensetting av kjøretøy 
under spenningssatt kontaktledning
• Adgangshinder alminnelig: Spor som brukes til hensetting skal generelt vernes mot alminnelig 

ferdsel (spesielt fra publikumsområder) ved hjelp av gjerde med høyde på minimum 1,8 m (tiltak 
1.3.10)
• Utførelse: Gjerde kan utformes som angitt i Teknisk regelverk/Underbygning/Prosjektering og 

bygging/Gjerder#Utforming av gjerde/Flettverksgjerde
• Utførelse: Gjerdehøyden bør være 2,5 m for å hensynta 0,7 m snø.
• Utførelse: Kryssing av flere jernbanespor kan til en viss grad utgjøre et alternativ til gjerde som adgangshinder.

• Adgangshinder omsluttende: Spor som brukes til hensetting for kjøretøy uten fullgod eller nesten 
fullgod kjøretøysikring skal vernes mot alminnelig ferdsel ved hjelp av omsluttende gjerde på 
minimum 2,5 m (1,8 m + 0,7 m snø*) og adgangsregulert port. (tiltak 1.3.5, 1.3.11)
• Utførelse: Gjerde kan utformes som angitt i Teknisk regelverk/Underbygning/Prosjektering og 

bygging/Gjerder#Utforming av gjerde/Flettverksgjerde
• Utførelse: Gang- og vegadkomster skal ha normal stengt port med adgangskontroll, men som kan stå åpen i 

åpningstider for 2. part når det er aktivitet på området.
• Unntak: Det er ikke krav om port over jernbanespor som brukes til normal driftsadkomst.



Endringsforslag

• 2.2 Gjerde til vern mot alminnelig ferdsel
• Nytt krav d) Potensielt skadeomfang, jernbaneområdets tiltrekning på omgivelsene, 

jernbanens interesse for sikring av egen eiendom og nytte/kost tilsier at 
stasjonsområder, hensettingsområder, godsterminaler mv. normalt skal sikres med 
gjerde mot alminnelig ferdsel.
• Utførelse: Ved hensetting mv. av kjøretøy som ikke er vanskelig å klatre på til spenningssatt

kontaktledning skal området omsluttende sikres med minimum 2,5 m høyt gjerde (minimum 
1,8 m over typisk snøhøyde på 0,7 m). Gang- og vegadkomster skal ha normalt stengt port 
med adgangskontroll som kan stå åpen i åpningstid for 2.part når det er aktivitet på området. 
Det er ikke krav om gjerde/port over jernbanespor som brukes til normal driftsadkomst.

• Utførelse: Forøvrig skal området sikres mot adgang fra publikumsområder med minimum 1,8 
m høyt gjerde

• Utførelse: Gjerdet skal normalt utføres som flettverksgjerde med eventuell piggtråd, men 
med fare for oppklipping eller overklatring som ødelegger gjerdets funksjon bør klippsikker 
eller klatresikker utførelse benyttes.


