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Historikk

▪ Prosjektskisse/evaluering – april/mai 2017

▪ Seminar Måltidets hus juni 2017

▪ Prosjektsøknad september 2017

▪ Muntlig tilbakemelding fra NFR om styrevedtak desember 2017

▪ Evaluering
▪ For lite internasjonal kontakt

▪ Sterkere involvering av næringen – betydningen av NTSC?

▪ For sterkt fokus på forskning?

▪ Revidert prosjektbeskrivelse februar 2018
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Prosjektet

▪ To faser a tre år – vi har fått bevilgning for første fase

▪ Mer enn 10 partnere (FoU-aktører, tunneleiere, næringsaktører, 

offentlig infrastruktur og universiteter/phd-veiledere)

▪ FoU-partnere skal settes i gang så raskt som mulig

▪ Tunnelskolen planlegges for oppstart til høsten (her må planer og 

avtaler gjøres raskt)

▪ 3 ph.d.-prosjekter, 2 nesten sikre ph.d.-prosjekter og det er 

antydet minst tre prosjekter til som blir diskutert. Kontinuitet!

▪ Fase 2 – Forsterket fokus på innovasjon, nettverk og 

internasjonalisering (3 ph.d./post.doc-prosjekter definert +…?)
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Prosjektets hovedmål

▪ Bygge forskningsbasert kompetanse som gjør næringslivet i 

stand til å levere verdiskapende løsninger for tunnelsikkerhet.

▪ Suksess skal måles i samarbeidet mellom næringsaktørene og 

forskningsmiljøene – vi må virke sammen! 
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Oversikt over prosjektet
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AP1. Hjelpe bedriftene å forstå systemkrav i 

sammensatte tunnelsikkerhetsprosjekter

▪ Videreutvikle Tunnelskolen ved UiS (NTNU/Statens vegvesen –

30 studiepoeng)

▪ Arbeidsverksted med internasjonal ekspertgruppe 

▪ Status for styringssystemer i tunneler



Ekspertgruppe

▪ Professor Jose Torero, branndynamikk og brannsikkerhet, University of Maryland

▪ Professor Arnold Dix, juss, granskning, standardisering og sikkerhetsstyring, ALARP 

▪ Professor Geir Sverre Braut, Professor samfunnsmedisin SUS/RAKOS/UiS/HVL

▪ Professor Chunming Rong, IKT Sikkerhet, UiS

▪ Seniorforsker Anne Steen Hansen, RISE Fire Research, Trondheim

▪ Seniorforsker Trygve Skjold, branndynamikk, brannsikkerhet og CFD-modellering, CMR/Gexcon

▪ Professor Haukur Ingason, Tunnelbrannsikkerhet, Universitetet i Lund og RISE/TUSC

▪ Dosent Anders Lönnermark, Branndynamikk, tekniske sikkerhetssystemer, Universitetet i Lund og 
RISE/TUSC 

▪ Professor Daniel Nilsson, Evakueringsstudier, Canterbury University i Christchurch, New Zealand

▪ Professor Ricky Carvel, Tunnelbrannsikkerhet, University of Edinburgh

▪ Seniorforsker Gunner D. Jenssen, Trafikkpsykologi, SINTEF

▪ Professor Ove Njå, Samfunnssikkerhet og beredskap, UiS

▪ Sjefsingeniør Harald Buvik, Statens Vegvesen

▪ Dr. Espen Nakstad, CBRNe-senteret, Ullevål Universitetssykehus
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AP2. Hjelpe bedriftene å forstå 

tunnelsikkerhet som innovasjonssystem

▪ Samlinger av triple helix for å se på løsninger, krav og behov i 

sammenheng

▪ Erfaringsoverføring – hvordan kan tunnelsikkerhet utvikles med 

kunnskap fra andre bransjer (for eksempel olje- og 

gassnæringen)

▪ Studie av bruk av innovative offentlige anskaffelser

▪ Studie av tunneler som megaprosjekter
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AP3. Utvikle industrielt anvendbare modeller for 

trafikk, ulykker og beredskap i tunnel

▪ Utvikle trafikkmodell for tunnel

▪ Utvikle trafikantmodeller for tunnel 

▪ Kritisk vurdering av modeller for brannscenarier til bruk i 

utforming av tunneler
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AP4. Utvikle plattformer og løsninger for bruk av 

robotikk og automatikk for tunnelsikkerhet

▪ Integrasjon av Intelligente Transporttjenester- og Systemer

▪ Integrasjon av mobile informasjons- og 

kommunikasjonssystemer

▪ Utvikle sensorer for tidligvarsling av farlige forhold i kjøretøy

▪ Utvikle maskinlæringsmodeller som gir risikoindikatorer for 

trafikkfarlige forhold
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AP5. FoU-konsepter og prosjektetablering

Som et ledd i prosjektets mål med å etablere et ledende 

kompetansemiljø innen tunnelsikkerhet, er det nødvendig at 

kompetanseløftet blir en byggestein som bidrar til ytterligere 

finansiering av forsknings- og innovasjonsprosjekter. Denne 

arbeidspakken legger grunnlaget for deltagelse i store FoU-

prosjekter, i første rekke inn mot Horisont 2020. 

▪ Deltagelse i europeiske teknologiplattformer

▪ Utarbeide FoU-konsepter
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AP6. Anbud og internasjonalisering

Tunnelsikkersikkerhet er en internasjonal bransje, som utvikles i 

nært samarbeid med både industri og myndigheter. For å ta en 

ledende posisjon, er det derfor viktig både for forskning og 

industri å være med i internasjonale industrielle prosjekter. 

Denne arbeidspakken vil legge grunnlaget for å lettere komme 

inn i slike anbud.

▪ Studie av internasjonale anbudsprosesser

▪ Studie- og delegasjonsturer
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Avslutningsvis – arenaene
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Vi trenger flere arenaer for alle våre formål

Lykke til oss alle!


