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Vår visjon

Være ledende global aktør innen tunnelsikkerhet innen 2025

(Ta tak og vær forberedt og proaktiv innen tunnelsikkerhet)

Initiativet

Norwegian Tunnel Safety Cluster består av 

over 100 medlemsorganisasjoner fra hele 

Norge og er hoved initiativtaker sammen med 

universitet i Stavanger og brannmyndigheter. 

Initiativtakerne legger til rette for et tett 

inkluderende samarbeid med forankring hos 

vegmyndigheter, jernbanemyndigheter og 

brannmyndigheter, i tillegg til andre relevante 

organisasjoner og internasjonale aktører.

Det er en stor nasjonal mulighet at et slikt 

initiativ kan bli lagt til rette av forordninger 

som er etablert og tilpasset for å fremme 

utvikling og innovasjon (Arena Nettverk)
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Forprosjekt Norwegian Tunnel Safety Certification
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Sikkerheten påvirkes i stor grad av 

svakheter i konstruksjon og installasjoner. 

Vedlikeholdsbarhet

Konstruksjon, infrastruktur, installasjoner og 

utstyr har alle en viktig rolle i forhold til 

sikkerheten til trafikantene. 

Pålitelighet

Nedetid på tunneler som følge av svakheter 

i konstruksjon og installasjoner fører til 

stengninger, samfunnsøkonomiske 

kostnader og løpende unødvendige 

kostnader på drift og vedlikehold. 

Tilgjengelighet

2

3

1

Utviklingsbehov

Tunnel konstruksjoner og -installasjoner har i 

dag store svakheter som påvirker blant annet 

pålitelighet, fremkommelighet, 

vedlikeholdsbarhet og  sikkerhet ved våre 

tunneler. 

Tunneler med svakheter påvirker i stor grad 

kostnader, levetid på konstruksjon og 

installasjoner, og gir i mange tilfeller store 

samfunnsøkonomiske kostnader i form av 

hyppigere driftsstans og stengninger. I tillegg vil 

svakheter kunne påvirke sikkerheten betydelig. 

Viktig å ta i bruk beste praksis og NTSC skal 

være pådriver for forskning, utvikling og 

forbedring.

Forskning, utvikling og forbedring fører til at vi 

får mer pålitelige løsninger, som er tilgjengelige 

med få feil, vedlikeholdsvennlige og gir en god 

totalsikkerhet. 

4 Sikkerhet

For å sikre at konstruksjon og installasjoner 

har sin funksjon over tid må det utføres 

periodiske vedlikehold. Det må 

tilrettelegges løsninger som tar hensyn til 

disse vedlikeholdsoppgavene.

Utfordringer og beste praksis
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Norwegian Tunnel

Safety Certification

Norwegian Tunnel Safety Certification er et

konsept for utvikling, forbedring og

standardisering av metoder og teknologi som

har en betydning for sikkerheten i vegtunneler.

Målsetning med standardiseringsarbeidet er å

utvikle en innovativ og bærekraftig nettverk for

forbedring og utvikling av standarder, og

gjennom dette arbeidet bidra til å bedre

tunnelsikkerhet nasjonalt og internasjonalt.

NTSC etablerer ressursgrupper innen aktuelle

fagområder og ressursgrupper får i oppgave å

søke beste praksis, utarbeide forslag til standard,

RAMS og HMS vurdere forslag og legge til rette

for høring, godkjenning av standard og

tilrettelegging for BIM.

Tunnelstandard

o Planlegging, Prosjektering og 

Bygging

o Forvaltning

o Beredskap, Redning og Innsats

o Drift og Vedlikehold

o Konstruksjonselementer

o Infrastruktur

o Styring, Overvåkning og ITS

o Ventilasjon

o Belysning, Skilt og Markering

o Sikkerhetsutrustning

o Output: 3D modeller og BIM

Relevante fag områder
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Hva er 3D og BIM?

BIM er en geometrisk 3D-modell med informasjon om det vi skal bygge. BIM står for

Building Information Modelling eller BygningsInformasjonsModeller, og er en digital modell

av en konstruksjon eller bygg.

Begrepet omfatter ikke bare selve modellen, altså den digitale 3D-modellen som tegnes i et

3D-program. Begrepet omfatter også hvordan man håndterer informasjon i hele

byggeprosessen – fra design til forvaltning og hvordan man formidler informasjonen til

andre aktører, slik at det kan forstås og informasjon kan nyttiggjøres.

BIM er ment som kjernen i en samarbeidsmodell mellom de forskjellige aktørene, som for

eksempel byggherre, entreprenør, underleverandører og offentlige myndigheter både under

selve byggeprosessen og senere gjennom hele konstruksjonens levetid til og med eventuell

rehabilitering/stengning og gjenvinning av materialer.

BIM handler først og fremst om samhandling og informasjon. Begrepet BIM omfatter så vel

verktøy som arbeidsmetoder og tankesett.

Det finnes BIM for forskjellige fagområder (konstruksjon, elektro, drenering osv.) og man kan

også kombinere disse modellene til en tverrfaglig BIM.

Samhandling og informasjon
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BIM Objektbibliotek?

Bruken av buildingSMART teknologi og BIM (bygningsinformasjonsmodellering) er godt

etablert i BAE-næringen i Norge. Norske fagmiljø innenfor IKT og BAE er blant de ledende

i verden på disse områdene.

SN/K 529 BIM Objektbibliotek (utgitt i juni 2015)

Standarden spiller en viktig rolle for:

• økt samhandling i næringen

• bedre kvalitet i planlegging og bygging

• økt effektivitet i næringen

• grunnlag for mer effektiv Forvaltning Drift og Vedlikehold (FDV)

Målsetting med standarden er å understøtte automatisk gjenkjenning av objekttyper og

informasjonen om objekttyper og objekt forekomster.

Forkant i Norge
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BIM Objektbibliotek?

Det banale eksempelet
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2D, 3D, 4D … 8D?

Dimensjoner det mulig å planlegge, bygge, drifte og forvalte i:

2D: Tradisjonelle tegning

3D: Geometri

4D: Tid

5D: Kostnader

6D: Forvaltning, Drift og Vedlikehold (FDV)

7D: Bærekraft

8D: HMS

Samhandling og informasjon
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Eiers ansvar og øvrige aktørers interesser ivaretas 

gjennom rutiner og prosedyrer. 

FORVALTNING

Pålitelighet, Tilgjengelighet, vedlikeholdsbarhet og 

sikkerhet sikres gjennom vurderinger av RAMS, 

LCC, risiko og beredskap.

PLANLEGGING, PROSJEKTERING  & BYGGING

Eiers ansvar og nød- og redningsetatene ansvar 

ivaretas gjennom rutiner, prosedyrer, opplæring, 

øvelser og bruk av teknologi. 

BEREDSKAP, REDNING & INNSATS

Eiers ansvar og nød- og redningsetatene ansvar ivaretas 

gjennom rutiner, prosedyrer, opplæring, øvelser og bruk av 

teknologi. 

Planlegging, analyse og utførelse
Ressursgrupper innen planlegging-, analyse- og utførelsesfagene

PPB

FOR

BRI

DRV

Metodeverk spesifiseres og standardiseres i NTSC Standard.

DRIFT & VEDLIKEHOLD

BIM standard for konstruksjon,  installasjoner og 

utrustning i tunnel

BIM standard

BIMOutput
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Styring og overvåkning systemer og Intelligente 

Transport Systemer (ITS). 

STYRING, OVERVÅKNING & ITS

Kameraovervåkning, sensorer/detektorer, aktiv 

brannbeskyttelse, nødskap, nødtelefoner og 

talevarslingsanlegg. 

SIKKERHETSUTRUSTNING

Vann og frost løsninger, rekkverk, veg, sideareal, 

evakueringsveier, evakueringsrom, drenering, pumper 

og basseng.

KONSTRUKSJONS ELEMENTER

Driftsventilasjon, brannventilasjon, ventilatorer og 

ventilasjonstårn.  

VENTILASJON

Elektroteknisk infrastruktur, nødnettsdekning, 

radiodekning, mobildekning og kommersielle nettverk, 

INFRASTRUKTUR

Tunnelbelysning, nødbelysning, skilt, markering, 

ledelinjer og bommer.

BELYSNING, SKILT & MARKERING

Konstruksjon og installasjoner
Ressursgrupper innen konstruksjon- og installasjonsfagene

KON

INF

ITS

VEN

LYS

UTR

Systemer, teknologi og grensnitt mellom disse, RAMS og HMS vurderes1, spesifiseres og standardiseres i NTSC Standard 

og tilrettelegges for BIM standard2

1 RAMS = Reliablity, Availability, Maintainability and Safety
2 BIM = BygningsInformasjonsModeller
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Vi skal arbeide i team
Høy nytteverdi og læring for alle deltakere

Ferd igst i l le

og legge t i l

ret te for

3D/BIM

S Ø K E  

B E S T E  P R A K S I S

S P E S I F I S E R E

VURDERE

ENKLE STEG

FREM TIL

RESULTAT

31

Ferdigstille standard og 

legge standard ut på 

høring. 

Ferdigstille standard

Søke beste praksis, spesifisere og utvikle nye standard. Kort spesifikasjon

av standard og forenklet RAMS og HMS vurderinger.

Ressursgrupper                   Belysning, skilt og markering 

Gjennomføre vurdering 

av pålitelighet, 

tilgjengelighet, 

vedlikeholdsbarhet og 

sikkerhet, i tillegg til 

HMS.

RAMS og HMS

Utarbeide spesifikasjon 

av forslag til standard.

Spesifisere forslag til standard

Gjøre søk og lage kort 

notat over funn. 

Søke beste praksis

LYS
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FAKTOR

03
Utvikling til eget 

beste!

Deltakerne og deres bedrifter får 

anledning til å påvirke nasjonal 

og internasjonal utvikling og 

forbedring innen eget 

fagområde.

OPTION

04
Bygge nettverk!

Deltakerne får anledning til å 

bygge nettverk, og utvikle sine 

produkter og tjenester gjennom 

samarbeid, møter og aktiviteter.

FAKTOR

01
Bransje samarbeid!

Utvikling av standarder basert på 

kunnskap og erfaring på tvers av 

aktørene i bransjen

FAKTOR

02
Tenker enkelthet!

Ved bruk av enkle maler som 

fokuserer på relevant informasjon 

og rask vei frem til målet.

Suksess faktorer
Faktorer som kan skape entusiasme

Skaper nasjonale og internasjonale 

møteplasser som har stor verdi for 

deltakende bedrifter. 

Viser resultat på innovative måter 

gjennom bruk av NTSCenter, 3D 

modeller og nettbaserte løsninger.

RESULTAT

Klare og tydelige mål som 

sammenfaller med deltakende 

bedrifters mål. 

MÅL ARENA
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NTSC Standard sekretariat
Ressursgruppeleder møte

Teamledermøtet består av teamledere fra alle team, samt klyngeledelse

og rådgivere.

Teamledermøtet skal sikre informasjonsflyt om status, erfaringer og

kunnskap effektivt mellom teamene og bidra til å arrangere tverrfaglige

nasjonale og internasjonale møter.

Videre skal teamledermøte behandle og godkjenne standarder, og sørge

for utvikling av konsept og metoder for team arbeid.

Teamledermøtet har ansvar for å koordinere aktiviteter, å legge til rette

for visning og presentasjon av resultat.

Vi legger opp til at teamledere får en påskjønnelse for den ekstra innsats

denne rollen krever.

Ressursgruppeleder møte
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Partnerperspektivet
Tett samarbeid med nasjonale og internasjonale partnere og aktører

Utarbeidelse 
av standard

Høring 

Revisjon
BIM 

Standard

Godkjenning 
og 

implementerin
g

Partnere

Ansvar for nasjonal, regional og lokal sikkerhet og 

beredskap, i tillegg til brann- og elsikkerhet

DIREKTORAT FOR SAMFUNNSIKKERHET OG BEREDSKAP

Ansvarlig for vegnormal og oppfølging av riksvegnett

STATENS VEGVESEN

Ansvar for fylkeskommunalt vegnett

FYLKESKOMMUNENE

Ansvarlig for jernbaneregelverk og nasjonal 

infrastruktur

BANE NOR

Statlig utbyggingsselskap innen vei.

NYE VEIER

Medlemmer, fagmiljøer og interesseorganisasjoner

NASJONALE OG INTERNASJONALE AKTØRER

RESSURSGRUPPE

RESSURSGRUPPE BIM

Aktuelt fag

BIM Gruppe
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Hva gjøres i Europa?

I Europa er det etablert sentre for trening av brannmannskap, som gjør at

brannmannskaper er godt forberedt i møtet med brann i tunnel. Tunnel har

andre utfordringer enn innsats og redning ved industri eller bygg, og gjør

blant annet at innsatsledelse og mannskaper bør ha egen taktisk opplæring

for håndtering av tunnelbrann.

Beste praksis

I Europa er det etablert sentere for forskning, utvikling, verifisering og

demonstrasjon av konstruksjonselementer, installasjoner, produkter, metoder

og prosedyrer.

«Nothing new that is really interesting comes without collaboration»

Tunnelanlegg som er tilrettelagt for forskning, utvikling og samarbeid er

etablert, og dette fører til innovasjon og nye muligheter gjennom samarbeid

for bedriftene som er tilknyttet testanlegget.
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Vår Styrke

Nettverk og arena for samarbeid

Dette må tilrettelegges ytterligere

Initiativet

Norwegian Tunnel Safety Cluster består av 

over 100 medlemsorganisasjoner fra hele 

Norge og er hoved initiativtaker sammen med 

universitet i Stavanger og brannmyndigheter. 

Initiativtakerne legger til rette for et tett 

inkluderende samarbeid med forankring hos 

vegmyndigheter, jernbanemyndigheter og 

brannmyndigheter, i tillegg til andre relevante 

organisasjoner og internasjonale aktører.

Det er en stor nasjonal mulighet at et slikt 

initiativ kan bli lagt til rette av forordninger 

som er etablert og tilpasset for å fremme 

utvikling og innovasjon (Arena Nettverk)
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først og fremst ha fasiliteter som tilrettelegger for læring, med

hovedfokus på trening av taktikk og utførelse i praksis, for

brannmannskap. Videre må fasilitetene være tilrettelagt for trening

av innsatsledelse. Målsetning er å kunne gjennomføre

grunnleggende opplæring for 1500 deltakere i året.

Videre bør samme tunnelanlegg ha infrastruktur og utstyr

tilrettelagt for forskning og utvikling, og være geografisk og

faglig tilknyttet universitet og forskningsmiljø, samt et

fagmiljø bestående av industriens aktører.

Fasilitene bør ha en funksjon for forskning, utvikling og testing,

samt demonstrasjon av teknologi og løsninger som er utviklet

gjennom bransjesamarbeidet i Norge.

Vi ønsker å etablere Norsk Tunnelsikkerhetssenter

(Norwegian Tunnel Safety Center). Et slikt senter bør

Norwegian Tunnel Safety Center
Norsk Tunnelsikkerhetssenter
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Norwegian Tunnel 

Safety Center

2 x T8,5 profil (kulvert), med teknisk/evakueringsgang

mellom løpene. Det ene løpet er kortere enn det andre

løpet.

 200 m løp for praktisk trening og forsøk

• Fullt utstyrt tunnelløp med spesielt tilrettelagt infrastruktur,

vannforsyning og drenering

• Utvidet brannbeskyttelse

• Øvingsobjekter røyk/brann

• Transvers ventilasjonssystem

 200 m evakuering/teknisk gang (tilgjengelige tekn. føringsveier)

 75 m løp for demonstrasjon og test (rent løp)

Foreløpig konsept for tunnelanlegg
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Norwegian tunnel safety Center

Norwegian Tunnel Safety Center
Norsk Tunnelsikkerhetssenter (ett eksempel på bruk (video)) 

Arena for aktørene å 

møtes

Demo og test

Forskning, forbedring og 

bransjeutvikling

FoU

Sikkerhet

Utdanning

VIDEO
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Legge til rette maler og 

prosedyrer for arbeid i 

ressursgrupper

Steg 2

Evaluere og justere 

metode

Steg 4

Ferdigstille 

prosjektbeskrivelse og 

markedsføre konsept

Steg 1

Teste ut maler og 

prosedyrer

Steg 3 Step 5

Forberedelser
Forberede til ressursgruppearbeid

Klar for NTSC 

ressursgruppearbeid
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Sette sammen team

Aktivitet 2

Avholde 1. teammøte 

i alle team. 

Aktivitet 3

Presentere arbeidet 

med standard

Aktivitet 1

2 dagers workshop
Innkalling våren 2018

Avholde 

teamledermøte

Aktivitet 4


