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SAMMENDRAG
Bakgrunn
Ved oppstarten av byggeplan for parsell 5.2 Holm – Holmestrand, har Jernbaneverket via
Nasjonal Transportplan 2010 – 2019 blitt bedt om å revurdere traséføringen forbi
Holmestrand for å legge til rette for at tog kan passere i høyere hastighet enn det de
foreliggende planer legger opp til. Jernbaneverket har derfor startet opp en planprosess med
sikte på å tilpasse traséen til en dimensjonerende hastighet på 250 km/t og med forutsetning
om at høyhastighetstog skal kunne passere stasjonen i denne hastigheten. Dette medfører
plassering av Holmestrand stasjon i fjell.
Det ble i forbindelse med detaljplanen utarbeidet en grovanalyse for strekningen Holm Nykirke. Denne rapporten oppsummerer resultatene fra gjennomført RAMS-analyse for
Holmestrand stasjon i fjell.
Formål
Analysen har som formål å gi en overordnet og beslutningsrelevant fremstilling av RAM- og
sikkerhetsforhold for Holmestrand stasjon i fjell. Analysen er en tidligfase RAMS-analyse
utført i forprosjektfasen, for å kunne gi nødvendig påvirkning i forhold til RAMS-elementene,
og komme med tidlige innspill i forhold til vedlikeholdsvennlighet og forslag til løsninger.
Analysen skal fremheve identifiserte RAM- og sikkerhetsforhold, gi anbefalinger om
risikoreduserende tiltak og fungere som et beslutningsgrunnlag for å vurdere om løsningen er
akseptabel og innenfor de akseptkriterier som Jernbaneverket har satt for nye anlegg.
Konklusjon og anbefalinger
Stasjonen er prosjektert i henhold til Jernbaneverkets tekniske regelverk samt svensk standard
og håndbok for prosjektering. Det er ingen kjente (negative) avvik fra noen normer,
standarder, lover, forskrifter eller koder. Siden Jernbaneverkets tekniske regelverk omfatter
jernbane opp til 200 km/t benyttes svensk standard og håndbok for prosjektering der det
tekniske regelverket ikke er dekkende. I tillegg er tyske og andre lands regelverk vurdert.
Dette gjelder i hovedsak for installasjoner i tunnel og trykk- og sugkrefter. Man har i dette
prosjektet lagt seg på et noe høyere ambisjonsnivå for trykk og dimensjonerende vindlast fra
tog i tunneler enn Banverkets standard.
For Holmestrand stasjon konkluderes med at sikkerheten er innenfor de akseptkriterier som er
satt for nye jernbaneanlegg. Det er videre ALARP-kriteriet som gjelder og alle tiltak som med
rimelighet kan iverksettes, skal iverksettes. De tiltakene og forholdene som har fremkommet i
analysen må ivaretas og følges opp gjennom videre prosjektering for å sikre en optimal
utforming med hensyn på pålitelighet, tilgjengelighet, vedlikeholdsvennlighet og sikkerhet.
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1 INNLEDNING
1.1 Bakgrunn
Det planlegges modernisering av Vestfoldbanen - som skal gjøre Vestfoldbanen til et mer
effektivt transportmiddel som knytter området ved Oslofjorden sammen og bidrar til mer
miljøvennlig transport.
Det er utarbeidet detalj- og reguleringsplan for modernisering av Vestfoldbanen for parsell 5.0
Holm - Holmestrand. Strekningen er planlagt med en dimensjonerende hastighet på 200 km/t.
I Holmestrand har det fra tidligere planfase vært forutsatt stasjon i dagen i nær tilknytning til
eksisterende stasjonsområde. Det har i detaljplanen ikke vært mulig å legge en stasjon i dagen
i Holmestrand uten å benytte en hastighetsbegrensning på 130 km/t over stasjonsområdet.
Ved oppstarten av byggeplan for parsell 5.2 Holm – Holmestrand har Jernbaneverket via
Nasjonal Transportplan 2010 – 2019 blitt bedt om å revurdere traséføringen forbi
Holmestrand for å legge til rette for at tog kan passere i høyere hastighet enn det de
foreliggende planer legger opp til. Jernbaneverket har derfor startet opp en planprosess med
sikte på å tilpasse traséen til en dimensjonerende hastighet på 250 km/t og med forutsetning
om at høyhastighetstog skal kunne passere stasjonen i denne hastigheten. Dette medfører
plassering av Holmestrand stasjon i fjell.
Stasjon i fjell med passasje av tog med hastigheter på 250 km/t representerer en spesiell
utfordring med hensyn til komfortmessige forhold knyttet til trykkstøt og luftbevegelse for
reisende med opphold på stasjonsområdet.

1.2 Formål
Analysen har som formål å gi en overordnet og beslutningsrelevant fremstilling av RAM- og
sikkerhetsforhold for Holmestrand stasjon i fjell. Analysen er en tidligfase RAMS-analyse
utført i forprosjektfasen, for å kunne gi nødvendig påvirkning i forhold til RAMS-elementene,
og komme med tidlige innspill i forhold til vedlikeholdsvennlighet og forslag til løsninger.
Analysen skal fremheve identifiserte RAM- og sikkerhetsforhold, gi anbefalinger om
risikoreduserende tiltak og fungere som et beslutningsgrunnlag for å vurdere om løsningen er
akseptabel og innenfor de akseptkriterier som Jernbaneverket har satt for nye anlegg.

1.3 Omfang og avgrensninger
o Analysen omhandler Holmestrand stasjon i fjell med adkomsttunneler.
o Vurderingene er knyttet til det endelige produktet i driftsfasen (ferdig løsning).
o Analysen omfatter de fire RAMS-elementene; pålitelighet (Reliability), tilgjengelighet
(Availability), vedlikeholdsvennlighet (Maintainability) og sikkerhet (Safety). Analysen skal
bidra til at disse forholdene ivaretas.
o

Risiko med hensyn til arbeidsmiljø og HMS i bygge- og driftsfasen dekkes ikke av analysen.

o

Analysen inngår som en del av prosjektets RAMS-dokumentasjon.
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1.4 Antakelser og forutsetninger
Følgende forutsetninger er lagt til grunn for analysen:
o Analysen bygger på informasjon om stasjonen og dens omgivelser slik denne
foreligger per juni 2009. Endringer i design/løsning vil kreve en oppdatert vurdering
av risikobildet.
o Stasjonen etableres med rømningsveier og belysning iht. krav.
o Det forutsettes at utbyggingen skjer i henhold til teknisk regelverk (med eventuelle
godkjente dispensasjonssøknader). Dersom prosjektbeskrivelsen ikke er detaljert på
løsning, forutsetter analysegruppen at bygningselementene er i henhold til kravene i
teknisk regelverk.

1.5 Terminologi
Tabell 1.1 Terminologi.
Begrep

Definisjon

Akseptkriterier

Kriterier basert på standarder, erfaring, teoretisk kunnskap m.m. som
legges til grunn for beslutninger om tolererbar risiko.
Tekniske, organisatoriske, miljømessige og menneskelige
systemer/forhold som omfattes av risikovurderingen.
Mulig følge av en uønsket hendelse. Konsekvenser kan uttrykkes med ord
eller som en tallverdi for omfanget av skader på mennesker, miljø eller
materielle verdier.
Uttrykk for hvor ofte en bestemt hendelse kan inntreffe i gjennomsnitt.
Uttrykk for den fare som uønskede hendelser representerer for mennesker,
miljø eller materielle verdier. Risikoen uttrykkes ved sannsynligheten for,
og konsekvensen av, de uønskede hendelsene.
Systematisk fremgangsmåte for å beskrive og eventuelt beregne risiko.
Risikoanalysen utføres ved kartlegging av uønskede hendelser, og årsaker
til og konsekvenser av disse.
Tiltak med sikte på å redusere sannsynlighet for og/eller konsekvens av
uønskede hendelser.
Samlet prosess som består av planlegging, risikoanalyse og
risikoevaluering.
Jernbanepersonell i tjeneste.

Analyseobjekt
Konsekvens

Sannsynlighet
Risiko

Risikoanalyse

Risikoreduserende tiltak
Risikovurdering
Ansatte
Reisende / passasjerer

Personer om bord i tog (passasjerer) eller personer som har til hensikt å
reise, har reist eller er under på/avstigning.

Tredjeperson

Mennesker som befinner seg i nære omgivelser til jernbanevirksomheten,
dvs. de som ikke er passasjerer eller ansatte.

ALARP

"As low as reasonably practicable" - prinsipp som tilsier at
risikoreduserende tiltak skal iverksettes så langt som praktisk og
kostnadsmessig forsvarlig.
Reliability, Availability, Maintainability, Safety
Pålitelighet, tilgjengelighet, vedlikeholdsvennlighet, sikkerhet

RAMS
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1.6 Analysegruppens sammensetning
Analysegruppen har bestått av representanter fra Jernbaneverket, NSB Drift samt en
tverrfaglig arbeidsgruppe fra Norconsult.
Analysegruppens sammensetning er gitt i tabellen nedenfor.
Tabell 1.2 Analysegruppens sammensetning.

Navn
Stine Undrum
Elsebeth A. Bakke
Håkon Brattlien
Morten Slåttsveen
Ove Knudsen
Trond Inge Haugen
Morten Knudsmoen
Bent A. Børresen
Gro Aa. Dahle
Hilde Knapstad

Funksjon/fag
Prosjektleder
Prosjekteringsleder
Prosjekteringsleder
1. linje baneteknikk
Sikkerhets- og kvalitetsleder
Strekningsleder/avdelingsleder
Disiplinleder
Brann- og ventilasjonsrådgiver
Sikkerhetsrådgiver/prosessleder
Referent/sikkerhetsrådgiver

Virksomhet
Jernbaneverket
Jernbaneverket
Jernbaneverket
Jernbaneverket
Jernbaneverket
NSB Drift
Norconsult
Norconsult
Norconsult
Norconsult
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2 AKSEPTKRITERIER OG ANALYSEMETODIKK
Akseptkriterier og analysemetodikk er beskrevet i henhold til jernbaneverkets
sikkerhetshåndbok /1/.

2.1 Akseptkriterier for sikkerhet
Jernbaneverket har tre typer kriterier knyttet til risiko, som alle alltid skal være oppfylt:
 Kriterium for samfunnsrisiko, som er en øvre grense for hva Jernbaneverket
aksepterer av risiko totalt for jernbanenettet i Norge.
 Kriterier for individuell risiko, som skal sikre at enkeltpersoner ikke eksponeres for
uforholdmessig høy risiko.
 ALARP-kriterium, som innebærer at alle tiltak som er praktisk gjennomførbare, skal
gjennomføres.
Disse kriteriene kommer i tillegg til andre krav som forskriftskrav og interne krav.
2.1.1 Samfunnsrisiko
Jernbaneverket aksepterer ikke en dødelighet høyere enn den historiske. Risikoakseptkriteriet
for samfunnsrisiko er 11 drepte per år for jernbanenettet i Norge. Dette er basert på et middel i
perioden fra 1980 til 2000.
2.1.2 Individuell risiko
Kriteriet for individuell risiko skal sikre at enkeltindivider ikke eksponeres for
uforholdsmessig høy risiko. Akseptabel samfunnsrisiko kan være skjevt fordelt, slik at
enkeltindivider kan være utsatt for høy individuell risiko. Jernbaneverket har derfor etablert
akseptkriterier for individet.
2.1.3 ALARP-kriterium
Når risiko ikke er å betrakte som uakseptabel gjelder ALARP-kriteriet: Alle tiltak som med
rimelighet kan iverksettes skal iverksettes.
Risikoen er akseptabel når ytterligere tiltak er vurdert ved endringen og ikke funnet rimelige å
iverksette.

2.2 Beskrivelse av metoder for kontroll mot akseptkriterier for
sikkerhet
Alle akseptkriteriene skal alltid være møtt. Ofte kan man begrunne at man er innenfor
kriteriene med følgende resonnementer:
1. Standard løsning (og at denne dekker alle farer): ”akseptabel andre steder;
akseptabel her”
2. Risiko lavere enn før: ”akseptabel før; akseptabel nå”. Dersom løsningen ikke øker
risikoen for mest eksponerte individ, vil også akseptkriteriet for individrisiko være
møtt.
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3. Risikoen ved løsningen øker med mindre enn 1 % av risiko på strekningen fra
strekningsanalysen: ”akseptabel før; liten endring; akseptabel nå”. Dersom
løsningen ikke øker risikoen for mest eksponerte individ, vil også akseptkriteriet for
individrisiko være møtt.
Ved løsninger med stor usikkerhet eller større økning i risiko må strekningsanalysen
oppdateres og akseptkriteriene sjekkes ut.
Ved løsninger med stor usikkerhet og der det ikke robust kan anslås at risikoen ved løsningen
er mindre enn 1 % av strekningen, må det gjennom oppdatering av strekningsanalysen sjekkes
ut om akseptkriteriene er møtt.
Det er videre ALARP-kriteriet som gjelder og alle tiltak som med rimelighet kan iverksettes
skal iverksettes.

2.3 Akseptkriterier for pålitelighet, tilgjengelighet og
vedlikeholdbarhet
I Jernbaneverkets tekniske regelverk er pålitelighet allerede vurdert. Dersom det velges
løsninger som er nye og som ikke følger standard eller normal byggeskikk skal det omtales i
analysen.
Det skal sannsynliggjøres at anlegget er tilrettelagt for vedlikehold. Ved standard løsninger og
godkjente komponenter er det vanligvis ikke nødvendig å beskrive hvordan kriteriene
oppfylles. For spesielle løsninger kan det være relevant å beskrive adkomstmuligheter,
vintervedlikehold, hvordan vedlikehold skal kunne utføres uten å utsette
vedlikeholdspersonell for belastningsskader eller arbeidsulykker etc. Dersom det velges
løsninger som er nye og som ikke følger standard eller normal byggeskikk skal det omtales i
analysen.

2.4 Analysemetodikk
I denne analysen er det valgt å benytte en kvalitativ vurdering.
Analysen er overordnet og kvalitativ, det vil si at vurdering av hendelser/tema er basert på
innspill fra deltakerne i analysegruppen, resultater fra andre tilsvarende analyser samt
Norconsult sin kompetanse på fagfeltet.
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3 SYSTEMBESKRIVELSE
3.1 Eksisterende stasjon
Eksisterende Holmestrand stasjon ligger i dagen. Det er ikke underganger på stasjonen.
Kryssing av sporet foregår i plan.

3.2 Ny stasjon
Traséen fra Holm til Holmestrand skal tilpasses til en dimensjonerende hastighet på 250
km/t og med forutsetning om at høyhastighetstog skal kunne passere stasjonen i denne
hastigheten. Dette medfører plassering av Holmestrand stasjon i fjell.
3.2.1 Teknisk regelverk
Siden Jernbaneverkets tekniske regelverk omfatter jernbane opp til 200 km/t benyttes svensk
standard og håndbok for prosjektering der det tekniske regelverket ikke er dekkende:
-

Banverkets håndbok BVH 585.35 Aerodynamik i järnvägstunnlar
Banverkets standard BVS 585.40 Tunnel

Dette gjelder i hovedsak for installasjoner i tunnel og trykk- og sugkrefter.
3.2.2 Stasjonsutforming
Tunnelen fra Holm til Nykirke er på 12,3 km. Holmestrand stasjon ligger midt i tunnelen.
Mellom innkjør A og B er det ca. 680 meter. Stasjonen er planlagt til å ligge på kote 11.
Normaltverrsnitt for tunnelen inn mot stasjonen er dimensjonert for 250 km/t, dvs. et økt
tverrsnitt i forhold til dimensjonering for 200 km/t. Tverrsnittet er utformet i tråd med svenske
og tyske retningslinjer for høyhastighetstog.
Det er et lavbrekk i tunnelen like nord for stasjonen, fra lavbrekket er det stigning på 5,3 ‰
mot Holm og 8,5 ‰ mot Nykirke. Det er planlagt 2 ‰ fall på stasjonen fordi drensvann fra
Nykirke skal gå gjennom stasjonen. Det vurderes å redusere fallet for å redusere faren for at
tog glir på stasjonen.
Stasjonen i fjell består av sidestilte perronger, hver på ca. 200 meter. Det planlegges
adkomst til stasjonen gjennom to tunneler, en i hver ende av plattformene. Det vil
tilrettelegges for evakuering av personer med nedsatt funksjonsevne ved at det etableres
ramper i tillegg til trapp til perrong. Stigning på ramper vil være innenfor generelle krav.
Stasjonen er utformet med to uavhengige rømningsveier, trapper og ramper. Brann- og
redningsetater vil ha tilgang til stasjonen fra adkomsttunnelene og tunnelløpet. Stasjonen vil
ha høyttaleranlegg og være videoovervåket. Det vil være mobildekning på stasjonen.
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Inngang nord knyttes til dagens stasjon med buss og parkeringsplasser. Ved inngang nord skal
det etableres et bygg for kontor for taxi, busselskap, toaletter og muligens kiosk. Fra inngang
sør er det kortest vei inn mot sentrum og gangavstand til sentrum.
Adkomsttunnelene vil være ca. 100 meter lange. Rampene opp til perrong vil ha stigning
1/20. Rampene vil ha bredde ca. 3 m. Plattformenes bredde er på 6,5 m utenfor de områder
der trapper og ramper kommer opp. Minimum bredde blir 3,0 m.
Det er stor spennvidde på stasjonen, ca 36 meter.

Figur 1 Holmestrand stasjon i fjell.

Figur 2 Tverrsnitt av stasjonsområdet.
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Gjennom stasjonen vil det gå fire spor; to spor i midten for gjennomgående tog og spor (i
avvik) til perrong på hver side, se figur 2. De gjennomgående sporene skilles fra spor i
avvik med lave murer med skjermer. Skjermene har som funksjon å dempe lyd fra hjul og
skinner, samt å lede luftdraget etter passerende tog vekk fra perrongområdene uten å
ødelegge romfølelsen på stasjonen.
Det legges trekkerør gjennom plattform. Kabelkanal følger sporene i midten for
gjennomgående tog. Det vil legges drensledning og brannvann gjennom hele tunnelen,
inkludert stasjonen.
Tekniske rom etableres under plattform.
Det er krav om rømningsvei i tunnelen for hver 1000 meter, dette er gjennomført i tunnelen
inkludert stasjonen.
Tunnelen for øvrig har tverrsnitt på 94 m² og bredde 13,3 m. Dette tunnelprofilet medfører
gangbane i tunnelen (på begge sider av sporene) på 1,7 m.

3.3 Oppsummering av Synergimeldinger
Tallene under oppsummerer hendelser fra 1. januar 2000 og frem til 3. juni 2009 på
henholdsvis Nationaltheatret og Holmestrand stasjon.
Tallene er hentet fra Synergidatabasen som hovedsaklig er innrapporteringer fra togpersonale
som trafikkerer strekningene. Det tas forbehold om en viss underrapportering i tallene. Dette
er kun tall fra NSB.
Hendelsene/tilstandene er delt i fire hovedkategorier:
- Hendelser relatert til tredjepart
- Feil ved infrastruktur
- Feil relatert til fremføring / rutiner
- Øvrige feil
3.3.1 Nationaltheatret stasjon
Hendelser på Nationaltheatret stasjon er vist fordi dette er en underjordisk stasjon. Stasjonen
er imidlertid mer trafikkert enn Holmestrand stasjon. Det er rapportert flere hendelser her enn
i Holmestrand.
Hendelser relatert til tredjepart
- 21 uønskede hendelser med ulovlig ferdsel i/over/ved spor
- 2 påkjørsler av person med konsekvens dødsfall
- 11 uønskede hendelser der personer er skadet på plattform
- 12 tilløp til uønskede hendelser der personer er skadet på plattform
Feil ved infrastruktur
- 1 avsporing
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Feil relatert til fremføring/rutiner
- 38 uønskede hendelser relatert til fremføring og rutiner (feil i rutesirkulasjon, uheldig stopp,
ikke kontakt med togleder, problemer med lys i rulletrapp, tog sendt til stasjon tross
brannalarm, feil i ATC, passering av signal, disponering for arbeid uten tillatelse, forbikjøring
av skilt)
- 7 tilfeller med rapportering av redusert sikt for lokfører (blant annet lys)
Øvrige feil
- 3 brann i tog / spor
- 3 tilløp til brann i tog/spor
- 6 tilfeller av røyk/støv på stasjon
- 1 påkjørsel av objekt
- 1 tilløp til påkjørsel av objekt
- 1 tilfelle av stengt nødutgang
- 1 skade i tjenesten
- 4 tilfeller der personer er til hinder for drift/sabotasje
3.3.2 Holmestrand stasjon
Hendelser relatert til tredjepart
- 28 uønskede hendelser med ulovlig ferdsel i/over/ved spor
- 3 påkjørsel av person med konsekvens dødsfall
- 6 tilløp til uønskede hendelser der personer er skadet på plattform
Feil ved infrastruktur
- 1 avsporinger
Feil relatert til fremføring/rutiner
- 5 uønskede hendelser relatert til fremføring og rutiner (uheldig kryssing, solslyng, feil i
høyttaleranlegg, tog gled forbi stasjon)
Øvrige feil
- 1 brann i / ved spor
- 1 tilløp til påkjørsel av objekt
- 1 uønsket hendelse der buss kjørte på KL-mast
- 5 tilfeller der personer er til hinder for drift / sabotasje
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4 FAREIDENTIFISERING
Fareidentifiseringen er gitt i Vedlegg 1 Analyseskjema.
Analyseskjemaet viser en oppsummering av RAM- og sikkerhetsforhold som ble gjennomgått
på møtet med analysegruppen 2. juni 2009.
For vurderinger i forhold til sikkerhet er det blant annet tatt utgangspunkt i følgende
topphendelser:








Avsporing (T1)
Sammenstøt tog - tog (T2)
Sammenstøt tog - objekt (T3)
Brann (T4)
Passasjer skadet på plattform (T5)
Person skadet ved planovergang (T6)
Person skadet i/ved spor (T7)
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5 VURDERING AV TILTAK
Identifiserte tiltak /
momenter for oppfølging

RAMS

Utnytte skillevegg (vurdere høyde
og utforming) mhp å sikre mot at
passasjerer på perrong blir truffet
av snø/is.
S

Rutiner for rask rydding av snø
foran tunnelportaler.

S, M

Fordeler og ulemper vedrørende
horisontal plattform bør vurderes
nærmere.

Kjørbart dekke i adkomsttunnelene
for nødvendige
vedlikeholdskjøretøyer.
Rutiner for høytrykksspyling.

Vurdering

Anbefaling

Skillevegg (bestående av støpt vegg med en skjerm
i forlengelsen) fungerer som støyskjerm og skille
mellom gjennomgående spor og spor til perrong.
Denne skjermen kan forhindre at snø og is fra tog
fra gjennomgående tog utgjør en fare for personer
på stasjonen. Det anbefales at høyde og utforming
på denne skilleveggen vurderes nærmere med
hensyn på dette forholdet.

Tiltaket anbefales.

Vegger som skiller sporene i avvik fra midtsporene
er forlenget 50 meter i hver ende av stasjonen.
Det er i flere tunneler observert problemer med snø
og is som faller av (”skytes ut”) fra toget inne i
tunnelen. Det anbefales at forholdet følges opp.

S

Stasjonen er planlagt med et fall på 2 ‰ som følge
av drenering. Fall på stasjonen kan medføre lengre
bremsestrekning og at tog ”glir”. Horisontal
plattform er mulig å oppnå, men vil medføre
kortere perrongstrekning med full plattformbredde
enn for nåværende løsning (rampe vil ”ta” av
plattformbredden).

A, M

Alternativt til senkning av stasjon for å oppnå
horisontal plattform kan det etableres lokal
pumpekum. Dette medfører imidlertid økt drift- og
vedlikeholdsarbeid og er i utgangspunktet ikke
ønskelig.
Det må sikres tilstrekkelig fremkommelighet for
vedlikeholdsmaskiner i adkomsttunnelene.

A, M

Bremsestøv m.m. vil medføre at det er nødvendig
med høytrykksspyling og vasking av vegger og tak
i adkomsttunnelene og på stasjonen.

Sluk/grøft for avrenning.
A, M
Tilpassing av overflater for lettere
vedlikehold samt unngå blending.

Høytrykkspyling må legges inn i arbeidsrutinene.
Sluk/grøft for avrenning må etableres i
adkomsttunneler og øvrige områder for å motta
vann fra høytrykkspyling.
Overflater bør tilpasses i forhold til
vedlikehold/fjerning av tagging.

Tiltaket anbefales.

Tema følges opp.

Tiltaket anbefales.

Tiltaket anbefales.

Tiltaket anbefales.

Tiltaket anbefales.

Overflater må imidlertid ikke utgjøre en fare for
blending av togfører.
A,
Eventuell sprøytebetong kan vokses for lettere å få
fjernet tagging.

”Langlivet” belysning.
M

Det kan vurderes å tilrettelegge vha belysning for å
unngå tagging.
Det kan vurderes å benytte en type belysning med
lang levetid (for eksempel LED-belysning) for å
redusere vedlikeholdsarbeidet.

Tema følges opp.
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Tiltaket gjør vedlikeholdsarbeidet enklere og
påvirkningen på trafikkavviklingen mindre.

Tiltaket anbefales.

Etablering av trykksjakt medfører at stasjonen
”puster” uavhengig av togene.

Tema følges opp.

A, M
Tilrettelegge for at mest mulig
vedlikehold kan utføres uten at
strømmen må frakobles.
Etablering av sjakt for i ivareta
komfortkrav i forhold til trykkstøt.
Dersom trykkutjevningssjakt
etableres må komfortkrav ift trekk
og temperatur etc. ivaretas.
Konstruksjon av himling for å
unngå resonans.
Installasjoner, rømningsporter,
dører m.m. må dimensjoneres for
trykkstøt.
Innhenting av erfaring fra
tilsvarende løsninger i andre
tunneler.

M, S

S

M

Mulig fare for lokal frostfare må ivaretas.

Himling må konstrueres slik at støynivåer togfører
eksponeres for reduseres.
Låsemekanismer, rømningsporter og lignende blir
eksponert for trykkstøt når tog kjører forbi
(avhengig av trykk og hastighet). Dette medfører et
behov for vedlikehold. Trykkstøt på 1000 – 1500
Pa ventes regelmessig (og innimellom/sjelden det
dobbelte).

Tiltaket anbefales.
Tiltaket anbefales.

Det anbefales at det innhentes erfaringer fra
tilsvarende løsninger i andre tunneler.

Prosedyrer for godstrafikk (feste av
gods).
Innhenting av erfaring fra
tilsvarende problematikk i andre
høyhastighetstunneler.
Røykventilasjonsstrategi og
ventilasjonsretning må avklares.

S

S

Det må vurderes om brennende tog
i tunnelen skal ha som strategi å
kjøre helt ut av tunnelen (ikke
stoppe på stasjonen).
Dedikert bruk av arealer utenfor
adkomsttunnelene til
beredskapsformål.
Etablering av brannporter i
adkomsttunnelene.
Rutiner for evakuering av
stasjonsområdet ved brann i tog i
tunnelen (stillestående eller i fart).

Stållegeringer og rustbeskyttelse anbefales.
Ved samtidig passasje av godstog- og
høyhastighetstog i tunneler er det meldt om gods
som rives av. Dette kan gi objekt i spor.

Røykventilasjonsstrategi og ventilasjonsretning må
avklares. Ventilasjon av stasjonen må ses i
sammenheng med ventilering av resten av
tunnelen. Brannventilasjonsstrategi må avklares
med brannvesenet.
Ventilasjonsretning med hensyn til
rømningsretning bør ses i sammenheng med en
overordnet strategi for alle tunneler i området.
Ved å kjøre helt ut vil evakuering foregå i det fri.

Tiltaket anbefales.

Tema følges opp.

Tema følges opp.

S

S

S

S

Dedikert bruk av arealer utenfor adkomsttunnelene
til beredskapsformål bør vurderes. God
fremkommelighet for beredskapspersonell til
adkomsttunnelene må sikres.
Etablering av brannporter i adkomsttunnelene for å
etablere midlertidig sikkert sted og forhindre
røykinntrengning i rømningsveiene.
Ved brann i tog i tunnelen må stasjonsområdet
evakueres raskt.

Tiltaket anbefales.

Tiltaket anbefales.

Tiltaket anbefales.
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Publikumsinformasjon

Publikumsinformasjon i forhold til
høyhastighetstog, passerende tog,
lufttrykk/trykkstøt og vindkast på stasjonen.
S

Unngå ”blindsoner” i
videoovervåkningen av stasjonen.
S

Publikumsinformasjonen kan ha en positiv
vinkling i forhold til at dette er et enestående
prosjekt i Norge etc. For eksempel bruk av
videovisning eller lignende.
Jernbanestasjonen i fjell er et sårbart objekt i
forhold til brann og sabotasjehandlinger.
Det må sikres at hele stasjonsområdet er dekket
med kameraovervåkning, slik at det ikke finnes
”blindsoner”.
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Tiltaket anbefales.

Tiltaket anbefales.
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6 KONKLUSJON OG ANBEFALINGER
6.1 Vurdering mot beslutningskriterier
6.1.1 Kriteriet standard løsning
Stasjonen er prosjektert i henhold til Jernbaneverkets tekniske regelverk samt svensk standard
og håndbok for prosjektering. Det er ingen kjente (negative) avvik fra noen normer,
standarder, lover, forskrifter eller koder.
Siden Jernbaneverkets tekniske regelverk omfatter jernbane opp til 200 km/t benyttes svensk
standard og håndbok for prosjektering der det tekniske regelverket ikke er dekkende:
-

Banverkets håndbok BVH 585.35 Aerodynamik i järnvägstunnlar
Banverkets standard BVS 585.40 Tunnel

I tillegg er tyske og andre lands regelverk vurdert. Dette gjelder i hovedsak for installasjoner i
tunnel og trykk- og sugkrefter. Man har i dette prosjektet lagt seg på et noe høyere
ambisjonsnivå for trykk og dimensjonerende vindlast fra tog i tunneler enn Banverkets
standard.

6.1.2 Sammenligning med eksisterende løsning
Det er registrert flere uønskede hendelser ved Holmestrand stasjon. Dette har primært vært
knyttet til ulovlig ferdsel i/over/ved spor (28 hendelser i perioden fra jan 2000 - juni 2009).
Det har også vært 3 påkjørsler av personer med konsekvens dødsfall i samme tidsrom.
Eksisterende stasjon har ingen underganger og man må derfor krysse sporet i plan.
Antall hendelser med ulovlig ferdsel i/over/ved spor antas å gå ned som følge av etablering av
stasjon i fjell. Kryssing av sporet vil skje i underganger under stasjonshallen. Gjennom
stasjonen vil det gå fire spor; to spor i midten for gjennomgående tog samt spor til perrong på
hver side. De gjennomgående sporene skilles fra øvrige spor med 2 -2,5 m høye murer med
skjermer. Denne utformingen vil fungere som en sterk barriere mot uønsket ferdsel i sporet.
Nord for eksisterende Holmestrand stasjon er det i dag en planovergang. Denne
planovergangen fjernes og risiko i forbindelse med planovergangen elimineres.
Ny og moderne infrastruktur har vesentlig mindre sannsynlighet for avsporing og feil enn en
sammenlignbar, eldre infrastruktur.
Konsekvensen ved en brann på stasjonen vil øke som følge av at stasjonen etableres i fjell.
Evakuerings- og innsatsmulighetene begrenses i forhold til om brannen oppstår på en stasjon
ute i dagen. Sannsynligheten for brann i stillestående tog på stasjonen er imidlertid lav.
Stasjonen er utformet med to uavhengige rømningsveier, trapper og ramper og
evakueringskapasiteten er god. Ved evakuering fra midtre spor må man gå rundt skilleveggen
for å komme opp på perrong.
Samlet sett antas at ny stasjonsløsning vil medføre en risikoreduksjon.

Dokumentnummer:
Holm - Holmestrand
RAMS-analyse Holmestrand stasjon

Dato:
Revisjon:
Side:

15.06.09
00
18 av 28

6.2 Konklusjon
For Holmestrand stasjon konkluderes med at sikkerheten er innenfor de akseptkriterier som er
satt for nye jernbaneanlegg. Det er videre ALARP-kriteriet som gjelder og alle tiltak som med
rimelighet kan iverksettes skal iverksettes. De tiltakene og forholdene som har fremkommet i
analysen må ivaretas og følges opp gjennom videre prosjektering for å sikre en optimal
utforming med hensyn på pålitelighet, tilgjengelighet, vedlikeholdsvennlighet og sikkerhet.
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VEDLEGG 1
Id
nr.

Topphendelse /
Tema
Is/snø på tog faller
ned fra tog på
stasjonen

ANALYSESKJEMA
Beskrivelse
RAM

Det er i flere tunneler observert
problemer med snø og is som
faller av (”skytes ut”) fra toget
inne i tunnelen.
Normalt synes dette å opptre i
lengre tunneler der man får
begynnende tining av snø og is.

1.

RAMS-vurdering

Snø i spor/tunnel er et
vedlikeholdsproblem.

RAMS
Sikkerhet

Kan medføre fare for personer som
oppholder seg på perrongen på
stasjonen.

Is og snø på tog er hovedsakelig et
problem når toglinja ikke er ryddet
for snø.
S

Skader på togvogner er observert.

Det er observert at 70-sett er
verre enn øvrige tog. Direktetog
mellom Oslo - Larvik (hastighet
160 km/t).
Helning på
stasjonen
Drenering

2.

Drenering

3.

Stasjonen er planlagt med et fall
på 2 ‰ som følge av drenering.
Fall på stasjonen kan medføre
lengre bremsestrekning og at tog
”glir”. Horisontal plattform er
mulig å oppnå, men vil medføre
kortere perrongstrekning med
full plattformbredde enn for
nåværende løsning (rampe tar av
plattformbredden).

Alternativt til senkning av stasjon
kan det etableres lokal pumpe.
Dette medfører imidlertid økt driftog vedlikeholdsarbeid, og er i
utgangspunktet ikke ønskelig.

Det er -5,3 ‰ fall mot stasjonen
fra Holm, og 8,6 ‰ stigning fra
stasjonen mot Nykirke.

Det vil være drenering igjennom
stasjonsområdet.

Utnytte skillevegg (bestående av støpt
vegg med en skjerm i forlengelsen)
som fungerer som støyskjerm og skille
mellom gjennomgående spor og spor til
perrong. Denne skjermen kan forhindre
at snø og is fra tog fra gjennomgående
tog utgjør en fare for personer på
stasjonen. Det anbefales at høyde etc.
på denne skilleveggen vurderes
nærmere med hensyn på dette
forholdet.
Rutiner for rask rydding av snø foran
tunnelportaler.
Fordeler og ulemper vedrørende
horisontal plattform bør vurderes
nærmere.

Det er kun stasjonsområdet som
kan gjøres flatt. Det er -5,3 ‰ fall
mot stasjonen fra Holm, og 8,6 ‰
stigning fra stasjonen mot Nykirke.
Dersom stasjonen skal legges flatt
må den senkes noe. Dette medfører
brattere adkomsttunneler, og en ca
10 meter lengre rampe. Dette
medfører kortere strekning med full
plattformbredde enn for nåværende
løsning (rampe tar av
plattformbredden).

Tilgang til drensvann og brannvann
via
- kummer for vedlikeholdsarbeid
- sandfang, inspeksjonskummer

Kommentar/
anbefaling

M, S

A

Id
nr.

Topphendelse /
Tema
Vedlikehold

4.

Tilgjengelighet til
stasjon med
vedlikeholdsmaskiner

Vedlikehold

5.

Rengjøring av
tunneler –
høytrykksspyling

Vedlikehold
Tagging

6.

Vedlikeholdsmaskiner vil
benyttes for vasking og kosting
av perronggulv på
stasjonsområdet.

Bremsestøv m.m. vil medføre at
det er nødvendig med
høytrykksspyling og vasking av
vegger og tak i
adkomsttunnelene og på
perrongene.

Erfaring tilsier at fjerning av
tagging vil bli et
vedlikeholdsbehov.

Det vurderes at adkomsttunnelenes
bredder og høyder er tilstrekkelige i
forhold til fremkommelighet for
vedlikeholdsmaskiner.

Det planlegges etablering av master
på veggene mellom sporene, med
utleggere til to sider, dette gjør
vedlikeholdsarbeidet noe enklere.

Bytting av lyspærer vil være
nødvendig vedlikehold.

Vedlikehold kan reduseres ved å
benytte ”langlivet” belysning.

Vedlikeholdsarbeid vil medføre
at det blir nødvendig med
utkobling av strøm.

Ved å seksjonere stasjonen for
utkobling av strøm kan man
tilrettelegge for at vedlikehold kan
utføres samtidig som øvrige spor er
i drift.

Kommentar/
anbefaling

Sikkerhet
Kjørbart dekke i adkomsttunnelene for
nødvendige kjøretøyer.
A,M

Det planlegges etablert et rom i
tilknytning til teknisk rom for
vedlikeholdsutstyr.

Sluk / grøft for avrenning må etableres
i adkomsttunneler og øvrige områder
for å motta vann fra høytrykksspyling.
A,M

Høytrykksspyling legges inn i
arbeidsrutiner.

Overflater bør tilpasses i forhold til
vedlikehold/fjerning av tagging.

Hva slags overflater
stasjonsområdet består av vil ha
innvirkning på
vedlikeholdsvennlighet i forhold til
tagging.

Belysning

Seksjonering
Frakobling av
strøm.

RAMS

Det planlegges etablert et rom i
tilknytning til teknisk rom for
vedlikeholdsutstyr.
Spyling av områder vil kreve tid og
må utføres om natten.

Det kan legges fliser på veggene
(lette å rengjøre). Disse kan ikke
være hvite for å unngå blending av
togfører.

Vedlikehold

8.

RAMS-vurdering
RAM

Overflater i
stasjonshallen

Vedlikehold
7.

Beskrivelse

Overflater må imidlertid ikke utgjøre
en fare for blending av togfører.
A,M

Eventuell sprøytebetong kan vokses for
lettere å få fjernet tagging.
Det kan vurderes å tilrettelegge vha
belysning for å unngå tagging.

M

Det kan vurderes å benytte en type
belysning med lang levetid (for
eksempel LED-belysning).
Tilrettelegge for at vedlikehold kan
utføres mens øvrige spor er i drift vha
seksjonering.

A,M
Det bør tilstrebes/tilrettelegges for at
mest mulig vedlikehold kan utføres
uten at strømmen må frakobles.

Id
nr.

Topphendelse /
Tema
Trykkstøt /
trykksjakt
Trykkendring på
stasjon ved entring
av
høyhastighetstog i
tunnelen

9.

Beskrivelse

RAMS-vurdering
RAM

Høyhastighetstogene vil medføre
en trykkpuls når tog entrer
tunnelen samt når tog entrer
stasjonen. Ca. 17 sekunder etter
at toget entrer tunnelen vil
personer på stasjonsområdet
merke trykket i ørene. Tidspunkt,
trykkstørrelse og varighet
avhenger av togtype og ikke
minst toghastighet. Trykkstøt på
1000-1500 Pa ventes under
normale passeringer av
høyhastighetstog (250 km/t). Det
doble vil kunne opptre ved to tog
samtidig i tunnel.
Sammenfallende maksimaltrykk
vil være tilfeldig fordelt over
tunnelstrekket.

Dette trykket kan avlastes via en
trykksjakt som går opp i dagen,
eller som kombineres med
Holmestrandtunnelen. Dette vil
medføre at stasjonsområdet
”puster” uavhengig av togene.

RAMS

Kommentar/
anbefaling

Sikkerhet
Etablering av sjakt for i ivareta
komfortkrav i forhold til trykkstøt.

Sjakten må bygges slik at nedfall
på stasjonsområdet (slik som
istapper etc.) forhindres.

Dersom trykkutjevningssjakt etableres
må komfortkrav ift trekk og temperatur
ivaretas.
Sjakten må bygges slik at nedfall på
stasjonsområdet (slik som istapper etc.)
forhindres.

Som et minimumskrav skal man
følge de svenske regler (Banverket
Handbok (2008); BVH 585.35
Aerodynamik i järnvägstunnlar).
Det vurderes å skjerpe kravene for
å imøtekomme bedret komfort for
reisende på stasjonsområdet.
Løsninger med sjakt i stasjon synes
klart mest effektiv.

M, S

Sjakt opp i det fri vil ha
innvirkning på temperaturforhold
på stasjonen.
Det vurderes at det i liten grad vil
medføre kuldegrader på stasjonen,
men nedslag av kald luft.
Sjakt vil bidra til ventilering.

Togfører
10.

Eksponering for
støy

Resonans kan medføre forhøyet
nivå av støy for togførere.

Himling og støyskjermer må
konstrueres for å minimere resonans.

Det vil være støyskjerm i vegger
langs spor.
Himling kan konstrueres for å
minimere resonans.

S

Id
nr.

Topphendelse /
Tema
Vedlikehold
Trykkstøt

11.

Avsporing (T1)

12.

Beskrivelse

RAMS-vurdering
RAM

Høyhastighetstogene vil medføre
en trykkpuls når tog entrer tunnel
samt når tog entrer stasjon, se
topphendelse/tema 9. Dører til
tverrslag og andre installasjoner
vil belastes for betydelige
trykkstøt.

Statistikken viser at det skjer
flest avsporinger under skifting.
Flere omstendigheter som kan
føre til avsporing er:
- Feil på banen/infrastruktur, for
eksempel skjevhet i sporet,
skinnebrudd
- Feil på det skinnegående
materiell
- Feil av vognfører
- Avsporing i sporveksler
- Objekt i spor
Det vil være sporveksler før og
etter stasjon. Disse vil være
retningsstyrt med fire
drivmaskiner.
Tog som skal stoppe på stasjonen
kjører i avvik. Høyhastighetstog
kjører rett fra på midtsporene
(ikke i avvik).

RAMS
Sikkerhet

Installasjoner/dører m.m. i tunnelen må
dimensjoneres for trykkstøt.

Låsemekanismer, rømningsporter
og lignende blir eksponert for
trykkstøt når tog kjører forbi
(avhengig av trykk og hastighet).
Dette medfører et behov for
vedlikehold.
(Trykkstøtene vil være større i
tunnelen enn i stasjonsområdet.)
Stasjonsområdet lagt i fjell med
betydelig avstand fra tunnelportaler
ventes å holdes frostfritt.

Kommentar/
anbefaling

M

Det er i denne fasen ikke funnet behov
for å etablere ledeskinner, avsporingseller skinnebruddsindikator i
forbindelse med stasjonsområdet.

Konsekvensen av avsporing vil
være avhengig av type avsporing
og kjørehastighet. Avsporing i lav
hastighet vil sjelden medføre
personskade. Avsporing i høy
hastighet kan få større
konsekvenser.
Det vurderes at den største faren
ifm avsporing er hvis toget kjører
inn i vegg eller perrong tilknyttet
stasjonen. Skilleveggen mellom
gjennomgående spor og spor til
perrong vil kunne fungere som en
avsporingsskjerm.
Avsporing i forbindelse med
sporveksler før og etter stasjon
medfører noe forhøyet
sannsynlighet for hendelsen. Det er
ikke funnet andre forhold som
medfører fare for avsporing.

Det anbefales at det innhentes
erfaringer fra tilsvarende løsninger i
andre tunneler. Stållegeringer og
rustbeskyttelse anbefales.

S

Id
nr.

Topphendelse /
Tema
Sammenstøt tog tog (T2)

13.

Sammenstøt tog objekt (T3)

14.

Beskrivelse

RAMS-vurdering
RAM

RAMS
Sikkerhet

Omstendigheter som kan føre til
sammenstøt er:
- Feil på togvogn
- Feil på infrastruktur
- Feil ved trafikkstyring/
signalregulering
- Feil av togfører (kjøring på
rødt/utkobling av ATC)
- ”Løpsk tog” (feil med
bremsesystem, mest aktuelt i
bratte og lange bakker)

Det er ikke funnet noen momenter
knyttet til utforming av stasjon eller
kurvatur før og etter stasjon som
medfører fare for sammenstøt
mellom tog.

Sammenstøt mellom tog og
objekt kan være et resultat av:

Høyhastighetstogene medfører et
”vindkast” på 4-5 sekunder med
hastighet 5 m/s ved passering av
stasjonen. Små objekter kan bli
dratt med i vindkastet.

- Objekter som faller ned i
sporet, bagasje/mindre
objekter(sykkel, søppel, etc.).
- Blokknedfall fra taket
- Dyr som har forvillet seg inn på
området.
- Viljehandlinger/sabotasje utført
av tredjepart (plassering av
objekt på skinner med intensjon).
- Vedlikeholdsarbeid samtidig
med togdrift.
- Lokk fra kabelkanal kan blåses
opp (bare høyhastighetsporene
har kabelkanal).

Kommentar/
anbefaling

Det vurderes at det mest
sannsynlige sammenstøtet mellom
tog er en flankekollisjon mellom et
tog som er på vei ut av stasjon og et
gjennomgående tog i samme
retning. Dette vil imidlertid kun
kunne skje ved signalfeil.

Dersom det skal gis tillatelse til
samtidig innkjør må risiko i forhold til
dette vurderes nærmere i senere fase.

S

Prosedyrer for godstrafikk (feste av
gods). Innhenting av erfaring fra
tilsvarende problematikk i andre
høyhastighetstunneler.

Det er fall på 2,5 % fra
plattformkant og bort fra sporet.
Dette hindrer rulling av objekter
ned på spor.
Benker etc. er fastmontert.
Det skal være viltgjerde rundt
traseen.
Stasjonen vil ha videoovervåkning.
Det legges til grunn at
stasjonshallen er sikret mot nedfall
av steinblokker.
Ved samtidig passasje av godstogog høyhastighetstog i tunneler er
det meldt om gods som rives av.
Dette kan gi objekt i spor.

S

Id
nr.

Topphendelse /
Tema
Brann (T4)

15.

Beskrivelse

Branner som følger av elektrisk
feil, overoppheting m.m., vil ofte
starte forsiktig og kan bruke noe
tid på å vokse. Påsatte branner
vil ofte ha en raskere brannvekst.
Branner som følger av
ulykker/kollisjoner vil ofte ha en
rask brannutvikling.
Erfaring fra togbranner generelt i
Norge og internasjonalt tilsier
imidlertid at for alvorlige
hendelser er brann som oppstår i
en følgehendelse (avsporing eller
sammenstøt) et vanlig scenario.
For en større brann er det derfor
sannsynlig at en og samme
hendelse både forårsaker brann
og at toget stopper.
Både stråling,
konveksjonsvarme/høy
lufttemperatur og røyk innebærer
fare for mennesker.

RAMS-vurdering

RAMS

RAM

Sikkerhet

I utgangspunktet skal toget kjøre ut
av tunnelen dersom det oppstår
brann i toget.

Det er lite brennbart på stasjonen.
Det mest sannsynlige scenariet for
brann inne på stasjonen er brann i
tog.

Røykventilasjonsstrategi og
ventilasjonsretning må avklares.
Ventilasjon av stasjonen må ses i
sammenheng med ventilering av resten
av tunnelen. Brannventilasjonsstrategi
må avklares med brannvesenet.

Stasjonen er utformet med to
uavhengige rømningsveier, trapper
og ramper. Det er god plass på
plattform. Evakueringskapasiteten
er god. Brann- og redningsetater vil
ha tilgang til stasjonen fra
adkomsttunnelene, evt. fra
tunnelløpet. Kjørbar forbindelse vil
etableres via Holmestrandtunnelen.
Stasjonen vil ha høyttaleranlegg,
nødtelefoner og være
videoovervåket. Det vil være
mobildekning på stasjonen.
Det etableres trapp opp på
plattform fra spor.
Det vil tilrettelegges for evakuering
av personer med nedsatt
funksjonsevne ved at det etableres
ramper i tillegg til trapp til perrong.
Stigning på ramper vil være
innenfor generelle krav. Det skal
etableres avsatser på rampene.
Ved behov for evakuering av et tog
som står i midten vil det være
mulig å benytte kabelkanal langs
sporet. Ved evakuering fra midtre
spor må man gå rundt skilleveggen.
Det er ikke lagt opp til mulighet for
åpning/gjennomgang i
skilleveggen.

Kommentar/
anbefaling

Det må vurderes om brennende tog i
tunnelen skal ha som strategi å kjøre
helt ut av tunnelen (ikke stoppe på
stasjonen).
Dedikert bruk av arealer utenfor
adkomsttunnelene til beredskapsformål
bør vurderes. God fremkommelighet
for beredskapspersonell til
adkomsttunnelene må sikres.
S

Etablering av brannporter i
adkomsttunnelene for å etablere
midlertidig sikkert sted og forhindre
røykinntrengning i rømningsveiene.
Rutiner for evakuering av
stasjonsområdet ved brann i tog i
tunnelen (stillestående eller i fart).

Id
nr.

Topphendelse /
Tema
Passasjer skadet
på plattform (T5)

16.

Beskrivelse
RAM

18.

Person skadet ved
planovergang (T6)
Person skadet
i/ved spor (T7)

RAMS

Kommentar/
anbefaling

Sikkerhet

Passasjerer skader på plattform
skjer ofte i forbindelse med avog påstigning.

Stasjonen vil være rett, noe som
minimerer avstand mellom tog og
plattform.

Høyde, lengde, bredde på
plattform, og avstand mellom tog
og plattform er faktorer som kan
påvirke personer under av- og
påstigning.

Det monteres ”sklisikker”
plattformkant.

Nedfall av kjøreledning kan gi
skade på personer på plattform.

Det er i flere tunneler observert
problemer med snø og is som faller
av (”skytes ut”) fra toget inne i
tunnelen. Dette kan medføre fare
for personer som oppholder seg på
perrongen på stasjonen. Se
hendelse/tema 1.

Type plattformdekke og om det
er vått, snø, is eller lignende på
plattformen kan påvirke
plattformens overflate.

17.

RAMS-vurdering

Publikumsinformasjon i forhold til
høyhastighetstog, passerende tog,
lufttrykk/trykkstøt og vindkast på
stasjonen.
Publikumsinformasjonen kan ha en
positiv vinkling i forhold til at dette er
et enestående prosjekt i Norge etc. For
eksempel bruk av videovisning eller
lignende.

Stigning/helning på plattform er
iht. krav.
S

Ikke relevant.
Personer skadet i/ved spor kan
være et resultat av:
- Påkjørsel av personell som
jobber i/ved spor
(uaktsomhet/feil av
personell/togfører, feil på
signalregulering)
- Påkjøring av 3. person (ikke
selvmord) (uaktsomhet/feil av
personell/togfører, feil på
signalregulering)
- Høyspent (berøring av
strømførende del).
- Farlig gods (eksplosiver, giftige
gasser mm).
- Evakuering i røykfylt
stasjon/tunnel

Sporutforming på stasjonen innbyr
ikke til ulovlig ferdsel over spor,
blant annet pga vegger som skiller
spor ved perrong og midtspor.
Veggene er forlenget 50 meter i
ytterkant av stasjonen.

Publikumsinformasjon i forhold til
høyhastighetstog, passerende tog,
lufttrykk/trykkstøt og vindkast på
stasjonen.

S

Id
nr.

Topphendelse /
Tema
Security

19.

Beskrivelse

RAMS-vurdering
RAM

Jernbanestasjonen i fjell er et
sårbart objekt i forhold til brann
og sabotasjehandlinger.
Stasjonen vil være åpen for alle.

RAMS

Kommentar/
anbefaling

Sikkerhet
Stasjonen vil være videoovervåket.
S

Det må sikres at hele stasjonsområdet
er dekket med kameraovervåkning, slik
at det ikke finnes ”blindsoner”.

