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1. Generelle beskrivelser  

 

 Kort om Holmestrandporten 1.1

 

Den nye traseen mellom Holm og Nykirke i Vestfold settes i operativ drift høsten 2016. Det meste av 

strekningen består av en er ett-løps tunnel med 2 spor, Holmestrandporten. Profilet i hovedtunnelen er 

på 133 m2. Hovedtunnelen inklusive stasjonsområdet har en lengde på 12,3 km. 

 

Dette prosjektet er unikt ved at det etableres en stasjonshall midt inne i Holmestrandfjellet for av- og 

påstigende passasjerer. Strekningen fra profilet utvides, stasjonsområdet er passert og tilbake i normalt 

tunnelprofil har en utstrekning på ca. 0,8 km.  

 

Dette notatet er avgrenset til å omfatte dører og porter i tverrslagene/evakueringstunnelene på hver 

side av stasjonsområdet og som er etablert for hver 1000 m. I denne entreprisen skal det leveres dører 

og porter for 11 evakueringstunneler som ivaretar driftsbehov og som sikrer rømningsmuligheter hvis 

det oppstår en nød-situasjon på spor. I tillegg skal det leveres dører for telenisjer og signalnisjer som 

etableres i hele lengden på tunnelen.  

 

Togtrafikk i høy hastighet gjennom Holmestrandporten vil generere sterke trykk/sug. Endringene i 

trykkforholdene vil skje svært raskt og veksle mellom trykk og sug. Det vil derfor være blant de 

fundamentale forutsetningene at det etableres gode og sikre løsninger for rømningsdører, porter for 

kjøretøy samt dører til signalnisjer og telenisjer. Installasjonene skal ivareta sikkerheten til reisende og 

personell og skal fungere godt i en nød-situasjon. De skal også oppfylle krav om stabil drift i svært lang 

tid. 

 

Det arbeides på flere entrepriser som vil ha grensesnitt mot leveranser i UHN-31.  Blant annet skal det 

monteres vifter og spjeld for trykksetting av evakueringsveiene i en nødsituasjon som skal hindre 

røykinntrengning hvis en brann inntreffer på spor. Vifter skal etableres i alle ytre portaler mot dagsone. 

Spjeld blir montert i betongveggene nær spor. El/SRo vil også ha viktige grensesnitt, blant annet i 

forhold til signalgiving og adgangskontroll. 

 

 

 Kort beskrivelse av innhold i Entreprise UHN-31 1.2

 

Entreprisen består av: 

 

Gjennomgående arbeider: 

 Underbygning (4-32 med mer) og nedre balastlag i tunnel 

 XPS og balastmatter i tunnel 

 Nedre balastlag dagsoner nærmest tunnel 

 Div. 
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Vegger og dører: 

 Betongvegger mellom Hovedtunnel og Evakueringstunneler 

 Dører mellom Hovedtunnel og Evakueringstunnel 

 Porter med rømningsdør mot dagen 

 Dører til Nisjer  

 

 

 

 Kort beskrivelse av situasjonsplan for evakueringstunnelene 1.3

 

Evakueringstunnelene er etablert for hver 1000 meter og skal sikre at rømmende passasjerer kan ta seg 

ved egen hjelp fra spor via evakueringstunnel og ut til dagsone. Evakueringstunnelene har varierende 

lengde og profil som framgår av oversikt vist på tabell 1. 

 

 

 

 

 
Tabell 1. Antall rømningsdører, porter og dører for nisjer (signal-nisjer, tele-nisjer og bryter-nisjer) 

 

 

 

 

 

Pos A Pos C Nisje Dører

Tunneldata Trykkpåkjent Pos B1 Pos B2 Trykkpåkjent

Evakuerings-

tunnel

Bredde 

evakuerings-  

tunnel

Rømningsdør 

mot 

jernbanespor

Rømnings

dør mot 

sluse

Port med 

rømnings

dør i port

Port med 

rømningsdør 

i port

Slagdør 1 

blad

R1-Øgarden 5,5 m 1 1 1

R2- Sandebukta 5,5 m 1 1 1

R3- Bråten 5,5 m 1 1 1

R4-Sjøskogen 8,6 m 1 1 1

R5-Ramberg 5,5 m 1 1 1

R6-Tvillingbru 5,5 m 1 1 1

R9-Holmestrand-

tunnelen 8,6 m 1 1

R10-

Holmestrand-

tunnelen 5,5 m 1 1 1

R11-Fibo 8,6 m 1 1 1

R12-Almedalen 5,5 m 1 1 1

R13-Snekkestad 8,6 m 1 1 1

11 6 4 11 50SUM antall 

Pos B

Plassering i 

Evakueringstunnel/tunnel
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Funksjon ved evakuering 

Når en nødsituasjon oppstår i Holmestrandporten vil evakuering skje fra spor til rømningsdør ved 

Pos A. Evakuerende passasjerer vil være på midlertidig sikkert sted bak lukket rømningsdør ved Pos A. 

Derfra evakuerer passasjerene videre ut gjennom evakueringstunnel fram til rømningsdør ved Pos B. 

Rommet mellom Pos A og Pos B har funksjon som røyksluse. Evakuering fra Pos B og videre ut til 

dagsone via rømningsdør ved Pos C. Ved evakuering skal porter være lukket for å hindre inntrengning 

av røyk.  

 

Rømningsveiene skal låses av sikkerhetsmessige årsaker for adkomst utenfra. Alle rømningsdører skal 

alltid være mulig å åpne fra innsiden.  

 

 

 

Funksjon ved ordinær drift 

I hver evakueringstunnel skal det etableres et teknisk rom som blir etablert ved snuplassen inne i hver 

evakueringstunnel.  

 

 For R1-R6 ligger snuplass med teknisk rom utenfor røyksluse. 

 For R9-R13 ligger snuplass med teknisk rom innenfor røyksluse.  

 

Teknisk personell har behov for tilkomst med bil fram til teknisk rom. «Porter for kjøretøy» (benevnt Pos 

B2 og Pos C) sikrer denne tilgjengeligheten og er dimensjonert for liten lastebil. 

 

Dimensjonerende krav for dører og porter framgår av kapittel 2 i dette notat. 
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Figur 1. Prinsipp for rømningsdører og porter i evakueringstunnel. Snuplass er ikke skissert 

 

I vegg ved spor (Pos A) forutsettes det at rømningsdør og/eller port inn mot tunnel-løp ikke åpnes med 

mindre togtrafikken er stoppet eller kjører med sterkt nedregulert hastighet. Dette er en forutsetning av 

sikkerhetsmessige hensyn.  

 

Bredde på evakueringstunnel vil være ca. 5,4 meter. Evakueringstunneler som også er tverrslag har en 

bredde på ca. 8,4 meter.  Det henvises til tegninger. Angitte mål er teoretisk sprengningsprofil.  

 

Installasjoner som skal detalj prosjekteres og som er skissert på figur 1 er kort beskrevet nedenfor. 

Snuplass med teknisk rom er ikke vist på figur 1. 

 

 

Installasjoner ved Pos A  

Det skal det monteres en slidende rømningsdør (skyvedør) i overgangen mellom jernbanetunnel og 

evakueringstunnel. Rømningsdør monteres i plass-støpt betongvegg på den siden av veggen som 

vender inn mot røyksluse. Det er etablert betongsokkel med avsatt utsparing i dekke for montering av 

dørbeslag. 

 

Alle rømningsdører i Pos A er like installasjoner. Rømningsdørene her vil bli trykkpåkjent som følge av 

passerende tog i stor fart og skal dimensjoneres for krefter som angitt i kapittel 2. 
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Betongvegg ved pos A plass-støpes som hovedregel i 2 faser og hvor fase 1 er gjennomført i annen 

entreprise.*).   I UHN-31 (denne entreprisen) inngår fase 2 av støping i henhold til de oppgitte 

utsparingsmål som vist på tegninger og som er gjengitt i denne beskrivelsen. 

 

I betongvegg ved Pos A blir det etablert et regulerbart spjeld for trykkregulering av nød-ventilasjon i 

evakueringstunnel. Spjeld leveres i annen entreprise.  

 

*) For R-9 og R-10 skal etablering av komplett betongvegg utføres i UHN-31 

 

Installasjoner ved Pos B  

Som beskrevet nedenfor vil det være forskjell på teknisk løsning ved Pos B avhengig av om teknisk rom 

ligger innenfor eller utenfor røyksluse. Der hvor teknisk rom ligger utenfor røyksluse er løsning 

beskrevet som Pos B1. Der hvor teknisk rom ligger innenfor røyksluse er løsning beskrevet som Pos B2. 

 

Installasjonene som skal monteres ved Pos B1/Pos B2 vil normalt ikke være trykkpåkjent ved vanlig 

drift gitt at alle prosedyrer med åpning av rømningsdør ved Pos A følges. For å ha en sikkerhet hvis 

uforutsett trykkpåkjenning skulle skje er det angitt en dimensjonering som sikrer at installasjonene ved 

Pos B ikke skades. 

 

Rømningsdør/port med rømningsdør ved denne posisjon er en del av røykskillet som i lukket posisjon vil 

motvirke at røyk trenger inn i evakueringstunnelen. I betongvegg ved Pos B1/B2 blir det etablert et 

enveis klaff-spjeld for trykkutjevning inn til røyksluse. Spjeld leveres i annen entreprise. 

 

 

Løsning Pos B1, for evakueringstunnelene R1-R6:  

Det skal etableres tilsvarende prinsipielle løsning som ved Pos A, dvs. slidende rømningsdør som har de 

samme fysiske mål som ved Pos A og med tilsvarende montering. Plassering vil være i plass-støpt 

betongvegg ca. 20 meter målt fra vegg ved Pos A. Detaljer er angitt på tegninger. 

 

Løsning Pos B2, for evakueringstunnelene R10-R13:  

Grunnet at snuplass for kjøretøy ligger innenfor røyksluse må kjøretøy sikres tilgang og betinger løsning 

med «port for kjøretøy». Plasshensyn og størst mulig grad av like installasjoner gir løsning med port 

med sidehengslet rømningsdør integrert i portblad. Slagretning på rømningsdør skal være i 

rømningsretning. Integrert Rømningsdør leveres som sidehengslet slag-dør. Løsningsforslag fremmes av 

leverandør i tilbudet. 

 

Evakueringstunnel R9 har kun to barrierer og innbefatter ikke Pos B. 

 

 

 

Installasjoner ved Pos C  

Pos C etableres i overgang evakueringstunnel-dagsone for alle evakueringstunneler (for R9 og R10, i 

nedlagt Holmestrand veitunnel). Portløsning ved Pos C er lik løsning beskrevet som B2 og vil ikke være 

trykkpåkjent. Port vil være røykskille og motvirke at røyk trenger inn i evakueringstunnel. 

I betongvegg ved Pos C skal det også plasseres vifte som aktiveres sammen med tunnelventilasjonen. 

Vifte drar inn frisk luft fra dagsone og skaper et overtrykk på ca. 50Pa i evakueringstunnel og røyksluse.  

Det skal også etableres varmekabler i asfaltdekke foran port med avløp for overvann til drenering. 
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 Kort beskrivelse av situasjonsplan for signal-nisjer, tele-nisjer og bryter-nisjer 1.4

I hele tunnelens lengde skal det etableres signal-nisjer og tele-nisjer for hver 500 meter. I tunnelen er 

det montert prefabrikkerte betongelementer med utsparinger for dører. Dørene vil bli trykkpåkjent. 

Utsnitt av tegninger er vist i nedenfor. Øvre del av dørene blir stående i krum del av element og 

dørleverandør skal levere omramming/løsning som inngår i den komplette leveransen. Se kap.3.2. 

 

 

 

 

Figur 2. Detaljer for betongelementer i hovedtunnel 

 

Det skal også leveres dører for bryter-nisjer. Her skal dørene monteres i rett vegg. Se kap.3.2.  
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2. Dimensjonerende kriterier  

 

 Generelt 2.1

Det vil være forskjell i spesifikasjonene mellom:  

 

I. Trykkpåkjente dører som er eksponert direkte for krefter fra tog i tunnel og som står i 

trykkskillet: 

 

 Trykkpåkjente rømningsdører i Pos A, figur 1  

 Trykkpåkjente dører til tele- og signalnisjer i hele Holmestrandportens lengde, figur 2 

 

II. Ikke trykkpåkjente dører eller porter som står bak trykkskillet: 

 

 Gjelder installasjonene ved Pos B1/Pos B2 og Pos C  

 

  

De angitte kravene for de ulike installasjonene gjelder for alle deler av konstruksjonen herunder 

omramming, port, dør, beslag, hengsler skal oppfylle dimensjonerende kriterier angitt i dette kapittel. 

 

Leverandør skal framlegge dokumentasjon på at dører og porter oppfyller kravene som er stilt i 

beskrivelsen. Er det ikke angitt spesifikke kriterier gjelder JBV teknisk regelverk/TSI: 

https://trv.jbv.no/wiki/Hovedside 

 

 

 Levetid 2.2

Dører og porter skal bygges og installeres med sikte på svært lang levetid og bli ivaretatt gjennom 

dimensjonering og materialvalg. Porter og rømningsdører skal bygges med et levetidsperspektiv på 100 

år. 

 

Øvrige deler på installasjonene herunder dørpumper, grep, beslag, dørsperrer dimensjoneres for levetid 

på minimum 20 år. 

 

 Toghastighet  2.3

Alle installasjoner nært spor, som er trykkpåkjent i entreprise UHN-31 som er medtatt i dette notat skal 

dimensjoneres for 250 km/t. De første driftsårene er det forutsatt at togtrafikken skal kjøres med en 

hastighet på 200 km/t. 

 

Toghastighet er ikke relevant for ikke-trykkpåkjente installasjoner. 

 

 

 Trykk/sug 2.4

Holmestrandporten er en ett-løps tunnel med 2 spor. Trykk/sug krefter vil variere i tunnelens 

lengderetning. Ved normaldrift forutsettes at tog skal kunne møtes hvor som helst i tunnelen. De største 

trykk/sug kreftene inntrer når 2 tog møtes i tunellen. Det er gjort beregninger på trykk/sug. Disse angir 

https://trv.jbv.no/wiki/Hovedside
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et undertrykk på -2,3 kPa og et overtrykk + 1,8 kPa I tillegg legges inn sikkerhetsfaktorer som er angitt 

slik:  

 Usikkerhet i beregningene:1,5.   

 Syklisk laster etc.:1,5.  

 Det vurderes at den samlede sikkerhetsfaktor blir usikkerhet i beregningene x syklisk last: 1,5 

x 1,5 =2,25  
 

 

Beregninger utført på trykk/sug: 
Trykk: 1,8 kPa x 2,25 = 4,1 kPa 
Sug: -2,3 kPa x 2,25 = - 5,2 kPa 

 

 
Jernbaneverkets teknisk regelverk angir at for hastigheter mellom 200-250 km/t skal det for enkeltløp 

tunnel med dobbeltspor legges til grunn+/- 5 kPa. 
 
 
Trykkpåkjente dører og porter har  dimensjoneringskrav: +/- 5 kPa  
(gjelder Pos A og dører for nisjer) 

 

- Ikke trykkpåkjente dører og porter har dimensjoneringskrav: +/- 2 kPa 

(gjelder Pos B1, Pos B2 og Pos C) 

 

 

 Lastvekslinger  2.5

For trykkpåkjente installasjoner vil det være lastvekslinger hver gang et tog passerer. For Holmestrand-

tunnelen er antall lastvekslinger basert på 100 års drift slik: 

 

Installasjonene skal som hovedregel dimensjoneres for 48 tog + 7 godstog hvert døgn. Med 2 

lastvekslinger pr. passering er beregningen slik: 55g/døgn * 2 * 365 døgn/år * 100 år levetid. 

Dimensjonerende antall lastvekslinger blir da 4 015 000 basert på angitt levetid 100 år. 

 

I de generelle Kravene i Teknisk regelverk et generelt dimensjoneringsgrunnlag på 10 000 000 

lastvekslinger. Beregnet antall lastvekslinger som angitt overfor er lavere enn kravene i JBV teknisk 

regelverk. Dimensjonerende lastvekslinger settes som definert i prosjektet. 

 

Dimensjonerende antall lastvekslinger er: 4 015 000.  

For ikke trykkpåkjente installasjoner vil dimensjonering for lastvekslinger ikke være relevant. 

 

 

3. Spesifikasjoner for Rømningsdører og Porter i evakueringstunneler 

Det skal vektlegges spesialproduserte, robuste løsninger basert på lang levetid og lavt behov for 

oppfølgende vedlikehold. Sammenstilling av krav til rømningsdører og porter i evakueringstunnelene 

samt dører til nisjer er gjengitt i tabell 2.  

Tabellen gir en kortfattet sammenstilling av krav. For detaljerte beskrivelser henvises til de enkelte 

underkapitler under hovedkapittel 3. 
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Beskriv-

else, 

ref Tekst Rømningsdør Dører for nisjer Rømningsdør

Kapittel Plassering i evakueringstunnel: Pos A

Hele tunnel-

lengde Pos B1 Pos B2 Pos C

Ved Spor Ved Spor I røyksluse I røyksluse Ved Dagsone

R1-Øgarden 1 1 1

R2- Sandebukta 1 1 1

R3- Bråten 1 1 1

R4-Sjøskogen 1 1 1

R5-Ramberg 1 1 1

R6-Tvillingbru 1 1 1

R9-Holmestrand-tunnelen 1 1

R10-Holmestrand-tunnelen 1 1 1

R11-Fibo 1 1 1 *)

R12-Almedalen 1 1 1

R13-Snekkestad 1 1 1

Sum antall for montering 11 50 10

*) Avvikende  mål port, se beskrivelse 1

1.3 Antall dører og porter av hver type  som inngår i leveranse 11 50 6 4 11

Krav til prosjektering:

2.3 Toghastighet, 2 spor, ett løp

2.4 Dimensjonerende krefter trykk/sug

2.5 Dimensjonerende antall lastsvingninger

3.2 Dørtype/Porttype beskrivelse beskrivelse beskrivelse

3.2 Hengsel

Beslag over 

og under dør

1-blad, 

sidehengslet 

slagdør

Beslag over og 

under dør

3.2 Åpningsretning

Slidende, 

sideveis Venstre

Slidende, 

sideveis

3.2 Utsparingsmål i betongvegg, bredde * høyde 2050*2150 1000*2100 2050*2150

3.2

Lysåpning, minimum: Bredde * høyde                                             

*)NB.  avvikende mål på 1 port, se beskrivelse 1800*2100 900*2000 1800*2100

3.2 Høyde  dørterskel 20mm ikke angitt 20mm

3.10 Aktuelle reservedeler for 5 års drift spesifiseres spesifiseres spesifiseres

3.10 Komplett reservedelsliste spesifiseres spesifiseres spesifiseres

3.3 Tetting mellom karm og betongvegg

3.4 Brannklasse og røyklasse, EN 1634:2008 EI-90 EI-60

3.6 Materialkrav

3.6 RAL-koder

3.8 Elektrisk Spenning og strøm tilgjengelig 230 V/16A 230 V/16A 230 V/16A 230 V/16A 230 V/16A

3.8 Feste for jording av dør/portblad, 12mm bolt 

3.8 Jording mellom dør og portblad

3.8 Feste for anslutning av jording til karmer 

Skal inngå i leveranse

Skal inngå i leveranse

Skal inngå i leveranse

Skal inngå i leveranse

Angis av Jernbaneverket

Dører for 

signalnisjer, 

telenisjer som 

skal  monteres i 

hele tunnelens 

lengde. I tillegg 

monteres dører 

for bryter-nisjer

Trykkpåkjent Ikke-trykkpåkjent

Porter for kjøretøy med 

integrert rømningsdør

Dimensjonerende krav for 

trykkpåkjente dører

3200 mm* 4100 mm

+/- 5 kPa

4 015 000

beskrivelse

Dimensjonerende krav for dører som ikke er 

trykkpåkjent

Ikke relevant250 km/t

35 mm

Skal inngå i leveranse

2-fløyet, sidehengslet 

slagport med integrert 

rømningsdør

Ikke relevant

Dobbeltport. Se tegninger

3000 mm* 4000 mm

Spesielt egnede løsninger 

kreves. Leverandør angir

spesifiseres

spesifiseres
Spesielt egnede løsninger kreves. 

Leverandør angir

+/- 2 kPa

Angis av Jernbaneverket

EN 14571/Aisi 316 Ti EN 14571/Aisi 316 Ti

EI-30

Skal inngå i leveranse
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Tabell 2 viser krav til Rømningsdører og Porter i evalueringstunnelene. I tillegg framgår krav til trykkpåkjente nisje-

dører.  Oppfyllelse av krav skal bekreftes og detaljeres i eget Vedlegg 2 Svarskjema som skal leveres som del av tilbudet 

 

 

 Dokumenterte løsninger  3.1

Leverandør skal framlegge relevant dokumentasjon på at porter og rømningsdører oppfyller de krav 

som er stilt. Relevant dokumentasjon vil være testresultater og godkjenninger. Dører og porter skal i 

størst mulig grad baseres på sertifiserte løsninger.   

 

 

 Utforming og størrelse for rømningsdører, porter og nisjedører  3.2

 

Trykkpåkjent Rømningsdør, Pos A 

Det skal monteres 11 stk. rømningsdører i ny armert betongvegg ved spor for R1 til og med R-13. Ved 

eventuell skade på trykkpåkjent dør Pos A vil togtrafikk måtte stoppes og det er av stor betydning at en 

skadet dør raskt kan repareres eller skiftes ut for å sikre kontinuitet i togtrafikken. Dette skal framgå av 

FDV-dokumentasjonen. 

 

Installert Rømningsdør skal tilfredsstille minimumskrav til lysåpning som oppfyller TSI-krav og 

Jernbaneverkets tekniske regelverk. Mål for Holmestrandporten er angitt i tabell 3. Leverandør skal angi 

lysåpning på operativ rømningsdør ferdig installert. 

 

Alle mekanismer, føringer og beslag skal ha stram forbindelse som sikrer mot den bevegelse i 

installasjonen som følge av passerende tog.  

Beskriv-

else, 

ref Tekst Rømningsdør Dører for nisjer Rømningsdør

Kapittel Plassering i evakueringstunnel: Pos A

Hele tunnel-

lengde Pos B1 Pos B2 Pos C

Ved Spor Ved Spor I røyksluse I røyksluse Ved Dagsone

Funksjonelle krav:

3.5 Betjening av rømningsdør og dører

Automatisk lukking dører

Gjelder alle 

rømningsdør

er

Gjelder alle 

nisje-dører

Dørvrider av materiale som beskrevet

Inngår i 

leveranse

Mulighet for tilbakerømning Skal ivaretas Ikke relevant Skal ivaretas

Låsing mot uautorisert tilgang Skal ivaretas Skal ivaretas Skal ivaretas

Festeinnretning for fiksering av åpen port Ikke relevant

3.9 Merking av dører og porter

Merking av dør. Produktspesifikk info på produktplate

Merking av dør. Posisjonsrelatert info

Merking av dør. Rømningsrelatert info Angis av JBV ikke relevant

3.9 Garantibestemmelser

Andre forhold:

3.11 Dokumentasjon, komplett

Trykkpåkjent Ikke-trykkpåkjent

Betjenes av drift og 

nødetater

5 år

Merkes som angitt

Angis av Jernbaneverket

Angis av Jernbaneverket

5 år

Merkes som angitt

Inngår i leveranse

Skal ivaretas

Løsning angis av leverandør

ikke relevant

Porter for kjøretøy med 

integrert rømningsdør

Angis av Jernbaneverket

Inngår i leveranse

Se beskrivelse

Gjelder alle rømningsdører.                              

For port gjelder manuell betjening

Se beskrivelse

Inngår i leveranse Skal inngå i leveranse
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Trykkpåkjent Rømningsdør er definert som slidende dør med 1 blad som monteres på innsiden av 

betongvegg sett fra spor. Åpning fra høyre mot venstre sett fra togtunnel-side. Dør skal være 

selvlukkende. 

Tykkelse betongvegg framgår av tegninger og vil være 300 mm. Det er etablert betongdekke under 

slidende dør med utsparing med dybde 70 mm for montering av føring/ beslag. Over dør monteres 

beslag på innsiden av betongvegg. Detaljer framgår av tegninger. 

 

Rømningsdører skal leveres med lav terskel som sikrer at den ikke er et hinder ved rømning. Høyde på 

dørterskel i åpning angis med estimert høyde ikke over 20 mm målt fra topp av betongsokkel. 

 

Frostsikring med varmekabel på de 2 rømningsdørene nærmest hver portal i hovedtunnel, til sammen 4 

dører tilbys som opsjon. 

 

 

 

Rømningsdør 

Pos A 

Estimert 

effektiv 

lysåpning, 

min. 

Bekreftet 

effektiv 

lysåpning 

Angitt 

utsparing i 

betongvegg 

på 

tegninger 

Bekreftet  

utsparingsmål 

Bredde 1800 mm *) 2050mm *) 

Høyde 2100 mm  *) 2150 mm *) 

 

*) Tilbudt dørløsning skal som minimum inneholde: 
 Beskrivelse av løsning med skisser/bilder 
 Angivelse av mål i mm 

 Bekreftelse på behov for utsparingsmål på Vedlegg 2 - Svarskjema. 
 Beskrivelse av grensesnitt mot betong dekke under, over og foran rømningsdør   
 Beskrivelse av grensesnitt mot betongvegg/armeringsstål i forhold til behov for innfesting 
 Opsjon på varmekabel som tilleggsutstyr på 4 stk. dører Pos A   
 Andre relevante opplysninger    

 

 

Tabell 3. Tabellen viser effektiv lysåpning for rømningsdør og utsparingsmål i betongvegg. Leverandør skal levere 

beskrivelse som angitt. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ikke-trykkpåkjente Rømningsdører, Pos B1 

Det skal monteres 6 stk. rømningsdører i betongvegg ved sluse (R-1 til og med R-6) 

Forskjell mellom rømningsdør Pos A og rømningsdør Pos B1 er at rømningsdør Pos B1 ikke er 

trykkutsatt.  Fysiske mål, utforming og beslag vil være likt. 
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Rømningsdør 

Pos B1 

Estimert 

effektiv 

lysåpning, 

min. 

Bekreftet 

effektiv 

lysåpning 

Angitt 

utsparing i 

betongvegg 

på 

tegninger 

Bekreftet behov for 

utsparingsmål 

Bredde 1800 mm *) 2050mm *) 

Høyde 2100 mm *) 2150 mm *) 

*) Tilbudt dørløsning skal som minimum inneholde: 

 
 Angivelse av mål i mm 

 Beskrivelse av løsning med skisser/bilder 
 Bekreftelse på behov for utsparingsmål på Vedlegg 2 - Svarskjema. 
 Beskrivelse av grensesnitt mot betong dekke under, over og foran rømningsdør   
 Beskrivelse av grensesnitt mot betongvegg/armeringsstål i forhold til behov for innfesting 
 Andre relevante opplysninger   

 
Tabell 4 a. Tabellen viser lysåpning for rømningsdør og utsparingsmål i betongvegg. Leverandør skal levere beskrivelse 

som angitt. 

 

*) Opplysninger fylles inn i Vedlegg 2 - Svarskjema  

 

 

 

Porter for kjøretøy, Pos B2 

Det skal monteres 4 stk. porter for kjøretøy i betongvegg ved sluse og gjelder evakueringstunnelene 

R-10 til og med R-13. For R-9 utgår Pos B2. Tykkelse betongvegg vil være 300 mm.  

 

Porter for kjøretøy skal leveres som 2-fløyet sidehengslet med dørbladbredder ca. 1,5 m + ca. 1,5 m. 

Mål skal angis av leverandør. Lysåpning og ytre karm-mål angis av leverandør som vist i tabell 5. 

Port skal ha integrert rømningsdør i portblad. Rømningsdør skal minst tilfredsstille minimumskrav til 

rømningsdør. Prosjektets definerte mål på rømningsdør er angitt i tabell 4b) nedenfor  

 

 

Rømningsdør i 

portblad. 2-

fløyet løsning 

Minimumskrav 

i henhold til 

regelverk 

Prosjektets krav Leverandørens beskrivelse av 

løsning 

Bredde 1400 mm 1400 mm  

Høyde 2000 mm 2100 mm 

Tabell 4 b. Tabellen viser lysåpning for rømningsdør integrert i portblad 

 

Port med rømningsdør vil ikke være trykkpåkjent. Dimensjonerende krav i henhold til kap. 2. 

 



  
 

 

14/22 

Arkiv ref.: M:\2010 Oppdr\Forretningsutvikling\2100049Y Holm-Nykirke Jernbaneverket\2014 Revidert struktur\7-

PROD\2014  Holmestrand Konkurransegrunnlag\Vedlegg v3 rev arbeidsdokumenter\Vedlegg 1  - Tekniske 

spesifikasjoner v3 for dører og porter.docx 

Port for kjøretøy 

Pos B2 og Pos C 

Estimert 

effektiv 

lysåpning, 

min.  

Bekreftet 

effektiv 

lysåpning  

Etablert 

utsparing i 

betongvegg 

Bekreftet ytre karm-

mål  

 

Bredde 3000 mm *) 3200 mm *) 

Høyde 4000 mm *) 4100 mm *) 

*) Tilbudt dørløsning skal som minimum inneholde: 

 

 Beskrivelse av løsning med skisser/bilder 
 Angivelse av mål i mm. 
 Beskrivelse av integrert rømningsdør 

 Bekreftelse på behov for utsparingsmål på Vedlegg 2 - Svarskjema. 
 Beskrivelse av grensesnitt mot betong dekke under, over og foran rømningsdør   
 Beskrivelse av grensesnitt mot betongvegg/armeringsstål i forhold til behov for innfesting 

 Andre relevante opplysninger   

 
Tabell 5. Tabellen gjelder alle evakueringstunneler unntatt R-11 og Pos C. Tabell 5 viser mål for port for kjøretøy med 

integrert rømningsdør og utsparingsmål i betongvegg. Leverandør skal levere beskrivelse som angitt 

 

 

*) Opplysninger fylles inn i Vedlegg 2 – Svarskjema 
 
 

Porter for kjøretøy skal ha løsninger med lav terskel med avfasede kanter for å lette forsering og hindre 

skade på terskel og karmer for port. Det legges til grunn en estimert terskelhøyde på 35 mm. Terskel 

skal være utformet og dimensjonert for gjennomkjøring med liten lastebil med akseltrykk på 10 tonn. 

Dette stiller krav om solid fundamentering med tverrgående betongfundament under terskel for port. 

Data for dimensjonering angis av dør/portleverandør til leverandør av betongvegg. 

 

Løsning med 2-fløyet slagport stiller krav til plant, helst svakt fall på dekke foran port i slagretning for å 

sikre uhindret åpning av portblad. Grensesnittavklaring og kontroll ifht hovedentreprenør skal ivaretas.  

Bekreftelse på mål for utsparinger i betongvegger og detaljer for dekke skal gjøres av leverandør av 

dører og porter i tilbudet. Grensesnitt beskrives som angitt i tabell 3. 

 

 

Porter for kjøretøy, Pos C 

Det skal monteres 11 stk. porter for kjøretøy i betongvegg ved dagsone. 

Beskrivelser gjelder som for Porter, Pos B2 og 10 av portene er like og med mål angitt i tabell 5. Unntak 

er R11 hvor 1 stk. større port skal monteres for å ivareta tilgjengelighet med lastebil. Se mål angitt i 

tabell 6. 

 

Port for kjøretøy 

Pos C i R-11 

Estimert 

effektiv 

lysåpning, 

min.   

Bekreftet 

effektiv 

lysåpning  

Etablert 

utsparing i 

betongvegg 

Bekreftet ytre karm-

mål  

 

Bredde 4000 mm *) 4200 mm *) 

Høyde 4100 mm *) 4200 mm *) 
 

Tabell 6. Tabellen gjelder kun R-11 for Pos C og viser mål for port for kjøretøy med integrert rømningsdør og 

utsparingsmål i betongvegg. Leverandør skal levere beskrivelse med opplysninger som angitt i tabell 5. 
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Trykkpåkjente dører for tele-nisjer, signal-nisjer og bryter-nisjer 

 

Dører for signal-nisjer og tele-nisjer skal monteres i hele hovedtunnelen fra Holm til Nykirke med jevne 

mellomrom. I denne delen av leveransen inngår 42 stk. dører. Nisjedørene blir trykkpåkjente som følge 

av togtrafikken. Dørene skal være selvlukkende. Lukkemekanisme skal monteres inn mot nisje og være 

beskyttet. 

 

Dører til Tele-nisjer, 

Signal-nisjer og 

Bryter-nisjer 

Effektiv 

lysåpning, 

min. 

Bekreftet 

effektiv 

lysåpning 

Angitt 

utsparing i 

betong-

elementer 

Bekreftet ytre karm-

mål 

 

Bredde 900 mm *) 1000 mm *) 

Høyde  2000 mm  *) 2100 mm *) 

 

*) Tilbudt dørløsning skal som minimum inneholde: 

 Beskrivelse av løsning med skisser/bilder 
 Bekreftelse på behov for utsparingsmål på Vedlegg 2 - Svarskjema. 

 Beskrivelse av grensesnitt mot betongelementer i togtunnel under, over og foran nisjedør 
herunder løsning for montering i krum vegg for tele-nisjer og signal-nisjer   

 Beskrivelse av grensesnitt mot betongelement og behov for innfesting 
 Andre relevante opplysninger    

 
Tabell 7. Tabellen viser mål for dører til nisjer og utsparingsmål i betongvegg. Leverandør skal levere beskrivelse som 

angitt 
 

 

Betongelementene er ikke vertikale i hele høyden der dør skal inn i utsparingen som vist på figur 2. 
Utsparingen starter 920 mm over underkant element, topp utsparing er da 920+2100 = 3020 mm over 
underkant element. Den rette delen av fundamentet er 2620 mm over underkant fundament. I de øvre 40 
cm av utsparing vil derfor veggen krumme litt. I leveransen av dører for signal- nisjer og tele-nisjer skal det 
inngå en løsning for dette.  
 
I hovedtunnelen etableres også bryter-nisjer som har funksjon for seksjonering av KL. Her skal det leveres 
og monteres 8 dører med like spesifikasjoner som for de andre nisje-dørene. Veggene for bryter-nisjene er 
helt vertikale.  
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 Mål for justeringsspalte. Løsning for tetting karm/betongvegg 3.3

Grensesnitt mellom dører/porter og betongvegger skal følges opp. Leverandør skal innhente bekreftelse 

på alle utsparinger før start av produksjon av dører og porter.  

 

Dørtype/

posisjon 

Bredde Spalte  Estimert mål 

på bredde 

spalte, hver 

side 

Leverandørs 

behov for 

justerings- 

spalte 

 

Pos A og 

Pos B1 

For rømningsdører Justeringsspalte, bredde på hver 

side og topp 
ikke relevant *) 

Pos B2 og 
Pos C 

For porter kjøretøy Justeringsspalte, bredde på hver 
side og topp 

20 mm *) 

Nisje For nisjedører i togtunnel 10 mm *) 

 *) Tilbud skal som minimum inneholde: 
 Angivelse av justeringsmål oppgitt i mm 

 Mål bekreftes 
 Fugemasse/løsning. Produktnavn angis og tetteprodukt dokumenteres 

 
Tabell 8. Tabellen viser bredde på justeringsspalte for rømningsdør og port. Leverandør skal angi. 

 

Tetting av spalte mellom dørkarm og betongvegg skal ha brann/røykmotstand tilsvarende dører og 

porter. I trykkpåkjent sone mot spor skal tetting skal motstå trykk/sug-krefter som oppstår ved ordinær 

togtrafikk.  Silikon eller ordinær betong tillates ikke brukt da de erfaringsmessig vil løsne. Leverandør 

skal tilby tette-løsninger som er godt dokumentert for bruk i høyhastighets tunneler. Egnet tetting er 

dørleverandørs ansvar og inngår som del av montering av dører og porter. Her kan benyttes «Pagel 

Zargenvergussmörtel» eller tilsvarende. 

 

 

 Brann og røykklasse, lekkasjefaktor 3.4

Klassifisering i forhold til brann og røyk på rømningsdører og porter i henhold til EN 1634:2008.  

  

 Tabell 9. Leverandør skal angi luftlekkasje og gi beskrivelse av løsninger for tetting.  

Dørtype/

Posisjon 

Brann/røyk

klasse 

Lekkasjefaktor ved trykk 50Pa                    

(gjelder evakueringstunneler) 

m3/time 

 

Pos A EI-90  For rømningsdører Pos A, med lysmål angitt i kapittel 3.2 *) 

Pos B1 EI-30  For rømningsdører Pos B1 med lysmål angitt i kapittel 3.2  *) 

Pos B2 EI-30  For porter med integrert rømningsdør lysmål angitt i 
kapittel 3.2 

*) 
Pos C EI-30  For porter med integrert rømningsdør lysmål angitt i 

kapittel 3.2 

    

Nisjer EI-60 Sa Tette løsninger skal etableres.   

*) Tetting mellom karm og dørblad. Tilbud skal som minimum inneholde 

 

 Tallverdier for lekkasje i m3/time 
 Nisjedører skal ha størst mulig grad av tetthet mot inntrengning av støv. Løsning angis 
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 Betjening av rømningsdør og port 3.5

 

 Betjening av rømningsdører fra evakuerende passasjerer  3.5.1

 

Alle rømningsdører skal være enkel å betjene med en hånd.  Det stilles ikke krav om motorisert åpning, 

men dette kan tilbys som prissatt opsjon.  

 

Alle rømningsdører skal ha lav betjeningskraft og som ikke overstiger 70N. Betjeningskraft for åpning av 

dør skal angis i tilbudet. 
 

Rømningsdør monteres med dørbetjening av materiale og utforming som samsvarer med materialer i 

dørblad for å sikre lang levetid og unngå korrosjon.  

 

Alle rømningsdør skal alltid være tilgjengelig for åpning i rømningsretning, og dører med betjening skal 

ivareta dette samtidig med at dører ved normal drift skal være låst fra dagsone og inn mot hovedtunnel. 

Ved en nødsituasjon oppheves adgangskontroll (beskrevet i eget punkt) slik at alle rømningsdører kan 

åpnes fra begge sider og sikre hjelpemannskaper raskt tilkomst, samt gi mulighet for tilbake-rømning. 
 

Rømningsdør skal lukke automatisk etter bruk og opprettholde brann/røykskille. Automatisk lukking skal 

ikke kunne gi klemskade. Krav om automatisk lukking gjelder alle rømningsdører. Mekanisme for 

dørlukking skal være solid og driftssikker og være tilpasset dørenes beskaffenhet (konstruksjon, vekt, 

størrelse). Fabrikat og funksjonsmåte for dørlukking skal beskrives. Mekanisme for lukking skal 

monteres på side av dør som er minst utsatt for ytre påvirkning. 
 

 

 
Tabell 10. Leverandør skal beskrive løsninger og angi betjeningskraft 

 

 

 Betjening av rømningsdører fra driftspersonell 3.5.2

Rømningsdører skal leveres med låssystem fra anerkjent produsent som tilkobles adgangskontroll type 

Bewator. Leverandør skal ivareta levering av tilpasset materialkvalitet som samsvarer med materialer i 

Dørtype Åpning 

 

Lukking, fabrikat 

 

Betjeningskraft 

angitt i Newton 

Slidende rømningsdør 

Pos A og B1 

*) *) *) 

Rømningsdør i port, B2 

og C 

*) *) *) 

*) Tilbudt dørløsning skal som inneholde beskrivelse av 

 Åpning, lukking, betjeningskraft 

 Grensesnitt mot låssystem 

 Grensesnitt mot adgangskontroll 

 Løsning for avstenging/låsing av porter 

 Løsning for dørstoppere samt fiksering av porter i åpen posisjon 
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dørene slik at korrosjon ikke skjer. Jernbaneverket har rammeavtale med leverandør i Norge om innkjøp 

av låssystemer som tiltransporteres i den grad det er hensiktsmessig.  

  

For rømningsdør ved spor (Pos A) forutsettes prosedyrer for personell som sikrer mot tilfeldig åpning av 

rømningsdør ved spor. Personell med behov for tilgang til togtunnel skal kontakte togleder og søke 

adgang i hvert enkelt tilfelle.  

 

 

 Betjening av porter av driftspersonell 3.5.3

Porter er ikke trykkpåkjent og betjenes av driftspersonell eller nødetater fra side som vender mot 

evakueringstunnel. Åpning av porter vil ikke kreve spesiell tillatelse, men skal ha egnet metode for 

avstenging/låsing som sikrer mot uønsket åpning. Dette gjelder også hvis en nødsituasjon inntreffer slik 

at kun rømningsdører benyttes og prinsipp med trykksetting av evakueringstunneler opprettholdes. 

 

Porter skal ha egnet mekanisme for fiksering av portblad i åpen stilling ved inn og uttransport av 

kjøretøy og materiell. Maks åpning av portblad skal være bestemt av egnet dørstopper med tilpasset 

dimensjon og egnet innfesting. Løsning beskrives i tilbud. Plassering av dørstoppere angis av 

Jernbaneverket. 

 

 

 Betjening av dører til nisjer 3.5.4

 

Se punkt 3.7.3 

 

 

 Materialer og overflatebehandling 3.6

For å oppfylle strenge krav til korrosjonsmotstand og lang levetid stilles det krav om at trykkpåkjente 

rømningsdører nært spor og nisjedører i tunnel skal produseres i rustfritt syrefast stål med stålkvalitet 

EN 14571 (Aisi 316 ti).  

 

Korrosjonsklasse er C4 

 

Ikke trykkpåkjente dører tilbys i samme utførelse men med opsjon for annet materialvalg, ref. tabell 11.  

 

 
Tabell 11. Leverandør skal beskrive løsninger 

Dørtype/Posi

sjon 

Trykksone Materialkvalitet                    

 

 

Pos A og 

dører for Nisjer 

Trykkpåkjent Rustfritt syrefast stål, EN 14571 (Aisi 316 ti)  

Pos B1, Pos B2 

og Pos C 

Ikke 

trykkpåkjent 

Rustfritt syrefast stål, EN 14571 (Aisi 316 ti) 

 

Som opsjon tilbys utførelse i varmgalvanisert stål 

med tykkelse galvanisering 200my og 

pulverlakkert.  Prosess og detaljer beskrives 
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Dører og porter skal monteres med egnede festemidler produsert av materialer som står i forhold til 

materialkrav som gjelder for dører og porter. Dette gjelder spesielt for dimensjonerende krefter og i 

forhold til korrosjonsbestandighet.  

Hengsler og betjeningsorganer skal være av samme materiale som dører eller porter for øvrig, eller av 

materiale med tilsvarende egenskaper som lar seg kombinere uten at det oppstår korrosjon. 

Omramming, fôringer og andre detaljer nært dør skal leveres i samme materiale som materialer i 

dør/portblad og karm.  

 

Dører overflatebehandles/lakkeres. Fargekode angis av Jernbaneverket  

Rømningsdører, RAL-kode:_________ 

Porter for kjøretøy, RAL-kode:_________ 

Dører for nisjer, RAL-kode:_________ 

 

 

 Grensesnitt mot El-SRO 3.7

 

 Elektrisk spenning og krav til jording  3.7.1

 Tilgjengelig ved hver Posisjon i evakueringstunneler og i Nisje: 

 Spenning: 230V 

 Strøm: 16A 

 Elektriske komponenter skal tåle spenningsvariasjoner som kan forekomme innenfor lokal 

nettleverandørs leveringsbetingelser.  

 Jording. Samtlige dørkarmer skal være påmontert 12 mm gjenget bolt for tilkobling av 

jordleder. Alle dørblad skal leveres med fleksibel jordingsforbindelse til karm som ikke har 

mindre tverrsnitt enn 16 mm².   

 Internkabling med kabelgjennomføringer for rømningsdører og porter inngår i dør og port 

leveranse. Internkabling skal så langt det er hensiktsmessig legges skjult i 

konstruksjonsprofiler for karm/dørblad for henholdsvis rømningsdør og port. Skjult kabling 

legges i trekkerør og slik at kabler kan skiftes på et senere tidspunkt eventuelt at flere kabler 

kan trekkes inn.  

 Dør og portleverandør sørger for at kabel er ferdig terminert i låsen, dratt gjennom eventuelle 

karmoverføringer og rør, og avsluttet med 5 meter kveil i kabelkanal ved siden av døren. 

Kabelkanal angis av Jernbaneverket. 

 El-utstyr leveres med tetthetsgrad IP 66 

 Leverandør skal bidra til nødvendige grensesnittavklaringer 

 

 

 Signalgivere og SRO 3.7.2

I leveransen av dører og porter inngår levering og montering av signalgivere fortrinnsvis innbygd i karm 

og som viser om henholdsvis rømningsdør, port eller dør til nisje er: 

 

 Signalgiver som indikerer åpen eller lukket, dvs. skåter i posisjon 

 Alle dører og porter skal tilbys med lokale indikatorlamper som viser at skåter er i posisjon 

 Signalgiver som indikerer at dør er lukket og låst 

 Andre signaler etter forslag fra leverandør og som sikrer optimal overvåkning av dører og 

porter 
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Signalkabler skal føres til kabelkanal som angitt under kapittel 3.7.1. Signal kobles opp mot 

adgangskontroll/SRO. Oppkobling utføres av Jernbaneverket/leverandør av adgangskontroll. 

 

Leverandør av dører og porter skal bidra til nødvendige grensesnittavklaringer 

 

 

 

 Adgangskontroll 3.7.3

 

For dørleveransen og portleveransen gjelder: 

  
 Alle dører i evakueringstunnel skal ha adgangskontroll for personell, også rømningsdør ved spor 
 Adgangskontroll for alle rømningsdører skal oppheves ved nød-modus (blir strømfrie) 
 Magnetlås foretrekkes framfor motoriserte sluttstykker 
 Alle dører for telenisjer og signalnisjer skal ha adgangskontroll. Adgangskontroll for disse døre-

ne skal ikke oppheves når nødmodus iverksettes 
 Løsning for avlåsning og overvåkning av dører skal tilkobles Bewator adgangskontroll-system 
 Ytre dør i alle evakueringstunneler skal i tillegg til adgangskontroll avlåses med sylinderlås 

 

 

Til orientering gjelder følgende krav til adgangskontroll-sytemet: 

 

Leverandør av dører skal ta hensyn til kravene som Jernbaneverket har definert og ivareta sine 

leveranser i forhold til dette. For dører til nisjer er følgende krav satt:  

1. Systemet må tilfredsstille Forsikringsselskapenes Godkjennelsesnemds krav “Krav til system og 

enkeltkomponenter for elektronisk avlåsning i beskyttelsesklassene B1, B2 og B3”  
2. Driftshendelser og alarmer skal kunne overføres til en sentral server via nettverksprotokollen 

SNMP.  
3. Systemet skal automatisk varsle om driftsavbrudd ved feilalarm på systemet.  
4. Adgangskortene skal være berøringsfrie og støtte standarden Mifare.  

5. Sluttstykker, motorlåser og magnetlåser skal ha 24V DC driftsspenning og være tilkoblet UPS og 
8 timer batteribackup.  

6. Kommunikasjonsprotokollen fra hovedsentral for den enkelte lokasjon til sentral server skal be-
nytte TCP/IP.  

7. Systemet skal ha fritt programmerbare innganger og utganger (potensialfrie).  
8. Sentral server må understøtte etablert kommersielt operativsystem.  

9. Systemet skal kunne loggføre alle passeringer inn til rommet på en sentral server. Minimum føl-
gende data skal være registrert:  

* Personens navn  
* Kortnummer  
* Dato klokkeslett for passering inn i rommet.  

10. Dør inn til elektrotekniske rom kategori 0, 1 og 2 skal i tillegg ha sylinderlås (FG godkjent) med 
hovednøkkel. 
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 Merking av rømningsdører og porter 3.8

Merking utføres av leverandør av dører og porter med mindre annet angis.  

 

Produktplate 

Rømningsdør-blad, portblad og tilhørende karmer skal være merket med produktplate med lett lesbare 

fonter som angir:  

 

 Leverandør 

 Måned og år for installasjon 

 Dimensjonerende trykk/sug angitt i kPa 

 Dimensjonerende antall lastsvingninger 

 Dokument-referanse 

 

Produktplate monteres i høyde på ca. 1800 mm.  i bak-kant av dørblad.  

For slagdører vil produktplate være skjult ved lukket dør, men skal være lesbar ved mer enn 60 grader 

åpning. Alternativ montering av produktplate i henhold til leverandørens anbefalinger kan avtales med 

JBV. 

 

Merking skal være i materiale som har lang levetid og monteres slik at galvanisk korrosjon unngås.  

 

Merking for betjening av rømningsdører 

Merking relatert til betjening skal være enkel og med tydelige symboler. Tekst på norsk og engelsk 

språk. 

 

Posisjonsrelatert merking 

Det vil være behov for merking med posisjonsangivelse for hver posisjon i hvert tverrslag for å sikre 

riktig posisjonsangivelse ved kommunikasjon. Detaljer oppgis av Jernbaneverket. 

 

Annen merking 

Annen merking utføres av Jernbaneverket. 

 

 

 

 Garantibestemmelser 3.9

Garantitiden for dører og porter settes til 5 år fra idriftsettelse og skal bekreftes av leverandør i  

Vedlegg 2, Svarskjema. Krav til oppetid i garantitiden må være minst 99,5 %. Bekreftes i kontrakt. 

 

 

 Reservedeler 3.10

Leverandør skal spesifisere og gi pris på nødvendige reservedeler for 5 års drift.  

Vedlagt tilbudet skal det være en komplett priset reservedelsliste. 

 

 

 Dokumentasjon 3.11

Dokumentasjon omfatter utarbeidelse og overlevering av sluttdokumentasjon, 
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blant annet dokumentasjon for Forvaltning Drift Vedlikehold (FDV).  

 

Sluttdokumentasjonen omfatter også overlevering av "som utført"-tegninger 

 

All dokumentasjon skal utarbeides på norsk språkform i 3 eksemplarer (permer). Digital dokumentasjon 

leveres i 1 eksemplar. Det skal medfølge komplett instruks for vedlikehold, typebetegnelse og 

detaljtegninger for alt levert materiell. 

 

For alle produkter skal det leveres produktblad, med angivelse av alle relevante data *(som navn, 

fabrikat, leverandør, dimensjon, farge m.m.) 
 

Driftsdokumentasjonen skal beskrive konfigurasjon, driftsrutiner, vedlikeholdsrutiner brukerstøtte, 

spesielle tiltak i nødsituasjoner. Brukerdokumentasjonen skal gi brukeren en god innføring i bruken av 

utstyret. 

 

Det skal leveres ett sett FDV-dokumentasjon for gjennomsyn 1 måned før mangfoldiggjørelse av FDV-

dokumentasjon. All dokumentasjon skal være godkjent av byggherren før mangfoldiggjøring. 

Oversikt over alle garantier og materialsertifikater skal vedlegges. 

 

 

 

 Opsjon på dører og porter til Farriseidet-Porsgrunn 3.12

 

Delstrekningen Farriseidet-Porsgrunn består av 7 tunneler av varierende lengde, hvorav 4 av tunnelene 

er over 2 km og hvor den lengste er 4,7 km. 

 

Som spesifikasjoner gjelder beskrivelser i dette notatet med mindre annet blir angitt.  

Forutsetningene vil bli kontrollert og eventuelt justert før eventuell utløsning av hele- eller deler av 

opsjon. 

 

Leverandør skal prise opsjon: 

 15 stk.  Rømningsdører Pos A, trykkpåkjente skyvedører  

 3 stk. Rømningsdører Pos B, sidehengslet, ikke-trykkpåkjent 

 8+1 stk. Port for kjøretøy Pos B med integrert rømningsdør(er) 

 4 stk. Port for kjøretøy Pos B uten integrert rømningsdør 

 6 stk. Rømningsdører Pos C, ikke trykkpåkjent 

 7 stk. Porter Pos C, ikke trykkpåkjent 

 36 Dører for Nisjer i tunneler, trykkpåkjent 

 

 

Nærmere detaljer for opsjoner vil bli ettersendt til de aktuelle tilbyderne.  

NB. Jernbaneverket tar forbehold om at de har ingen forpliktelser til å utløse opsjoner, hverken helt 

eller delvis. Frist for eventuell utløsning av hele eller deler opsjoner er 31.12.2015. 


