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1. Sammendrag

Denne interne undersøkelsesrapporten er utarbeidet av Bane NOR etter ulykken på Filipstad
24.02.2019, hvor 1 person omkom og 2 ble hardt skadd som følge av strømgjennomgang fra
kontaktledningen. Formålet med rapporten er organisatorisk læring, og ikke fordeling av skyld eller
ansvar.
Undersøkelsen ble gjennomført under ledelse av Undersøkelse og analyseenheten med bistand fra
Infrastrukturdivisjonen. Ulykken eies av Områdedirektør Oslokorridoren, Infrastruktur.
1.1. Hendelsesforløp

Søndag ettermiddag 24.02.2019 får tre ungdommer strømgjennomgang ved to tilfeller etter å ha
klatret på hensatt kjøretøy inne i kulverten «Strupen» på Filipstad i Oslo. De tre har tatt seg forbi
gjerdet inn ved ungdomsklubben ved Munkedamsveien, og inn på sporområdet på Filipstad og gått
inn i kulverten. Det er uvisst om de klatret over gjerdet eller benyttet seg av et allerede eksisterende
hull i gjerdet langs veggen til kulvert. I spor 3 innerst i kulverten stod to langtidshensatte 69-sett (6956 (ulykken) og 69-66).
Det er uvisst hvilken rekkefølge personene blir skadet. De tre personene klatrer opp på kjøretøyet,
hvor den ene gutten kommer for nær kontaktledningen og får strømgjennomgang. I denne
eksplosjonen blir de to andre kastet av kjøretøyet og ned i pukken, ca. klokken 16:29. Det er ikke
kjent om disse to også fikk strømgjennomgang. Like etterpå kommer den ene gutten ut av kulverten
for å hente hjelp, hvor en fjerde og tilfeldig person som gikk på veien over kulverten ble bedt om å
ringe etter hjelp. Gutten går så inn i kulverten igjen, og like etterpå skjer en ny kortslutning. Det er
ikke kjent hvem som da kom i kontakt med kontaktledningen.
1.2. Konsekvenser og tapspotensial

En person omkom i hendelsen og to ble hardt skadd. Det var ingen skade på materiell eller
infrastruktur.
Strømgjennomgang fra kontaktledning er svært alvorlig og vil føre til alvorlige personskader.
Avhengig av plasseringen til personene seg imellom og nærheten til strømgjennomgangen kan en slik
ulykke føre til dødelige skader.
1.3. Årsaker og tiltak

Undersøkelsen identifiserer 12 funn som er utledet med direkte og bakenforliggende årsaker. Den
direkte årsaken til hendelsen er tre personer som tok seg inn på jernbanens område og klatret på
materiell under spenningssatt kontaktledning. Utover dette er det funnet flere forhold hos Bane NOR
og jernbaneaktørene som har eller kan ha påvirket hendelsen, men det er ikke funnet forskriftsbrudd
på det elektriske anlegget på stedet. Det er vanskelig i en slik å hendelse å si hva som kunne
forhindret ulykken, da barrierer vil ha ulik effekt på personer, men det er funnet forhold som kunne
bidratt til å redusere risikoen for skade.
Hovedfunnene i undersøkelsen er relatert til gjerdet (ca. 30 lengdemeter ved kulverten), som ikke ble
funnet å være i henhold til teknisk regelverk, med tanke på gjerdehøyde og skilting om «adgang
forbudt». Undersøkelsen viser en utfordring relatert til kvalitet på kontroller av gjerder og
utbedringer samt dokumentasjon av slike kontroller. Utover dette er det ikke funnet tilstander i
hendelsen som ikke har vært i henhold til forskrift eller interne regelverk. Det var tillatt å hensette
togsett under spenningssatt kontaktledning, og togsettene hadde skilting om «høyspenning livsfare»
og klatrevern på fastmonterte stiger.
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Utfordringen med ulovlig ferdsel inne på Filipstad har vært kjent i lang tid, og det er primært taggere
som tar seg inn, noe som vises med gjentagende hull i gjerder ved to punkter. Det er ikke funnet at
det er en systematikk for å oppgradere områdesikringen etter gjentagende klipping av gjerde og
ferdsel og tagging inne på området.
Det er også funnet en usikkerhet for hva som forventes av områdesikring relatert til ulovlig ferdsel
hvor personer ønsker å ta seg inn på området. Områdesikring er primært bygd som en barriere som
skal hindre at man uforvarende kommer inn på jernbanens område, og utover dette blir det bygd
områdesikring for barn og psykisk ustabile.

Undersøkelsen fremsetter 19 anbefalte tiltak, hvor 11 av disse er relatert til ulykken. De resterende
åtte tiltakene relateres til organisering, beredskap og varsling.
De mest sentrale tiltakene kan oppsummeres i hovedtrekk som:
•

Bevisstgjøring gjennom tettere dialog og relasjonsbygging med utsatte naboer i nærmiljøet

•

Enklere rutiner for mindre vedlikeholdsoppdrag, og oppfølging av dokumentasjon fra
ledelsen

•

Forbedre kvaliteten på inspeksjoner gjennom bevisstgjøring og rotasjon på personell for
«friskt blikk» på områder

•

Gjennomgang av andre tilsvarende hensettingsområder, og bedre oversikt over sporbruk

•

Vurdere å benytte klippesikre og mindre klatrevennlige gjerder i særlig utsatte områder, og
en systematikk for å identifisere disse

•

Vurdere mulighetene for å i større grad oppdage og varsle om ulovlig ferdsel

1.4. Læring

I en tragisk ulykke som denne blir det viktig å se på hva som kan bidra til å unngå slike hendelser i
fremtiden. Etter hvert som befolkningstallet øker vil mer av jernbanen bli del av sentrale strøk, og
antallet naboer jernbanen har vil øke. En manglende kunnskap om jernbanen er funnet å være
gjentagende i flere av de tidligere ulykkene, med tanke på både faren for påkjørsel og
strømgjennomgang. Det bør da være et felles ansvar for samfunnet og jernbanevirksomhetene for å
opplyse hverandre om farene som finnes på og ved jernbanen, og å varsle om situasjoner og
områder som oppleves som uheldige eller farlige.
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2. Fakta opplysninger
2.1. Hendelsesforløp
2.1.1. Beskrivelse

Søndag ettermiddag 24.02.2019 får tre ungdommer strømgjennomgang ved to tilfeller etter å ha
klatret på hensatt kjøretøy inne i kulverten «Strupen» på Filipstad i Oslo. De tre har tatt seg forbi
gjerdet inn ved ungdomsklubben ved Munkedamsveien, og inn på sporområdet på Filipstad og gått
inn i kulverten. Det er uvisst om de klatret over gjerdet eller benyttet seg av et allerede eksisterende
hull i gjerdet langs veggen til kulvert. I spor 3 innerst i kulverten stod to langtidshensatte 69-sett (6956 (ulykken) og 69-66).
Det er uvisst hvilken rekkefølge personene blir skadet. De tre personene klatrer opp på kjøretøyet,
hvor den ene gutten kommer for nær kontaktledningen og får strømgjennomgang. I denne
eksplosjonen blir de to andre kastet av kjøretøyet og ned i pukken, ca. klokken 16:29. Det er ikke
kjent om disse to også fikk strømgjennomgang. Like etterpå kommer den ene gutten ut av kulverten
for å hente hjelp, hvor en fjerde og tilfeldig person som gikk på veien over kulverten ble bedt om å
ringe etter hjelp. Gutten går så inn i kulverten igjen, og like etterpå skjer en ny kortslutning. Det er
ikke kjent hvem som da kom i kontakt med kontaktledningen.
Elkraftoperatøren (EKO) på trafikkstyringssentralen i Oslo (TSSO) fikk varsel om det første
bryterfallet. EKO gikk til togleder for å undersøke om det hadde skjedd noe, men etter litt
undersøkelser antas det at det er en typisk inn-ut-kobling etter en grein/fugl/e.l. (som er ikke
uvanlig). Ved det andre bryterfallet fikk EKO på nytt varsel, og startet videre undersøkelser. EKO
ringte togekspeditør (Txp) Filipstad for å høre om det kan være noe som har skjedd der borte, men
før EKO fikk svar hadde Vaktleder på TSSO blitt varslet av brann og redning om en ulykke på Filipstad.
Vaktleder ba EKO koble ut strømmen på Filipstad.

Side: 5 / 42

Oversiktsbilde fra hendelsesstedet

Vaktleder startet da på varslingslisten, og togleder opprettet kontakt med Txp Filipstad. Txp Filipstad
hadde sett personen som ringte etter hjelp, og var ute og snakket med ham, og kom tilbake til
stillverket rett før togleder ringte. Brann og redning ankom Filipstad 16:49, og klokken 17:50 er de to
skadde blitt sendt til sykehus, den omkomne er tatt hånd om. Kriseledelsen ble varslet om hendelsen
klokken 18:18. Kriminalteknikere kom til stedet ca. klokken 20:00 og politiet frigir området 22:37.
Klokken 22:41 var området klart for trafikk, og utbedring av gjerdet ved kulverten som nødetatene
kuttet for å komme seg inn på området ble ferdigstilt 02:18.
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2.1.2. Kronologisk hendelsesforløp
Klokkeslett
Beskrivelse
xx.xx.2016 Togsettene 69-56 og 69-66 ble tatt ut av drift fra Gjøvikbanen og plassert på Sundland
05.03.2018 69-56 og 69-66 flyttes til Filipstad grunnet plassmangel
20.08.2018 69-56 og 69-66 besluttet flyttet inn i kulvert etter avtale mellom Mantena AS og Norske Tog
24.02.2019 Ulykkesdagen
16:10:41
Tre personer (tredjeperson) tar seg forbi gjerdet på Filipstad ved ungdomsklubben og inn på
sporområde, og går så inn i kulverten.
Ca. 16:29
De tre personene klatrer opp på kjøretøyet i kulverten hvor den ene gutten kommer for nær
kontaktledningen og får strømgjennomgang. I denne eksplosjonen blir de to andre kastet av
kjøretøyet og ned i pukken. Det er uvisst om de to også fikk strømgjennomgang.
16:29:25
Antatt tidspunkt hvor første person får strømgjennomgang. Lokalt vern kobler automatisk ut
brytere Lysaker U3 og Oslo U5, slik at Filipstad blir strømløs.
16:29:42
Bryter kobler automatisk inn Lysaker U3 og Oslo U5, slik at Filipstad igjen får strøm.
Elkraftoperatør inne på togledelsen får varsel i sitt system at en bryter har koblet ut.
Elkraftoperatør går og snakker med togleder Oslo for å undersøke om noe har skjedd. Togleder
vet ikke om noe men ringer til fører i tog på Nasjonalteateret, som oppgir at de merket at
strømmen ble borte i et øyeblikk, men ellers er alt normalt. Elkraftoperatør går tilbake til
arbeidsplassen sin.
16:33:51
1 gutt kommer ut av kulverten, får der tak i en tilfeldig person som får beskjed om å ringe
nødetatene. Den tilfeldige personen ringer, og følger etter gutten ned mot gjerdet, men stopper
der mens gutten går inn i kulverten igjen.
ca. 16:34
Txp Filipstad ser fra stillverket en person på utsiden av gjerdet nedenfor ungdomsklubben. Txp
oppfatter at det skjer noe, og går ut av stillverket og bort til ham. Personen forteller txp at det
skal ha skjedd en ulykke og at nødetatene er varslet. Txp hadde ikke med seg håndholdt GSM-R
ut, og går tilbake til stillverket.
16:36:11
Lokalt vern kobler automatisk ut brytere Lysaker U3 og Oslo U5 for andre gang, slik at Filipstad
blir strømløs. Antatt tidspunkt hvor en eller begge av de to andre personene får
strømgjennomgang eller «lysbue».
16:36:17
Bryter kobler automatisk inn Lysaker U3 og Oslo U5, slik at Filipstad igjen får strøm.
Elkraftoperatør ser varselet om bryterfall og vurderer at det er behov for å undersøke nærmere
siden det er andre gang på samme vern. Han forsøker å ringe til Txp Filipstad, siden dette er
eneste området togleder ikke har oversikt over i sitt system.
ca. 16:38Brannvesenet ringer til Vaktleder TSSO på alarmtelefonen og informerer om hva de har fått
16:39
varsel om.
Vaktleder går til elkraftoperatør og informerer om hendelsen og ber ham gjøre Filipstad
strømløs. Elkraftoperatøren legger på telefonen med Txp Filipstad før han har fått svar.
16:41:19Elkraftoperatør legger ut brytere 14-136-L, 14-522-L, 14-520-L. Hele Filipstad er strømløs.
16:42:25
16:43:40
Togleder ringer Txp Filipstad for å informere om hendelsen og stopper all togbevegelse på
området. Txp får informasjon om at brannvesenet er på stedet og at Filipstad er strømløs.
16:46:51
Elkraftoperatør ringer KL-vakta og informerer om hendelsen og ber de reise ut. Personer fra
Alnabru skal reise ut.
16:49
Brann og redning er ankommet Filipstad.
16:50:27
Togleder ringer Txp for å spørre om han kan se brannvesenet sin sikring av spor i sporet. Txp
avkrefter siden han ikke har indikeringer i stillverket, og ikke ser kulverten fordi det gamle
stillverket står i veien.
17:00
Fagleder jernbane varslet og innkalt.
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17:02:18
17:04
17:0517:15
17:11
17:15:56
17:17:11
17:20:40

17:29
17:34:24
17:50
17:56
18:14
18:18
Ca. 20:00
22:37
22:41
25.02.2019
00:01
02:18

Elkraftoperatør ringer ass. Driftsleder for å informere om hendelsen. Ass. driftsleder har også
funksjon som vakthavende beredskapsleder.
Nødetatene har kontroll på to personer som er skadet.
Driftsleder i Bane NOR og Direktoratet for Samfunnssikkerhet og Beredskap (DSB) varsles om
ulykken
Nødetatene har funnet person nummer tre på taket av hensatt kjøretøy og gir førstehjelp.
Vaktleder varsler Bane NOR DROPS om hendelsen.
Vaktleder varsler UA-enheten om hendelsen.
Adm.vakt ringer vaktleder, etter å ha fått varsel fra vakthavende beredskapsleder. Vaktleder
informerer om hendelsen, og adm. vakt spør etterpå om vaktleder kan opprette hendelsen i
CIM. Vaktleder sier det kan hende det tar litt tid.
Vaktleder TSSO har fullført varslingene i henhold til varslingsliste
Pressevakta ringer tilbake til vaktleder, og får informasjon om hendelsen.
De to alvorlig skadde er sendt til Ullevål sykehus, og med dette er første redningsinnsats ferdig.
Den omkomne er lagt i pose og fraktet til åpning av kulvert.
Fagleder jernbane ankommer stedet.
Hendelsen registreres i CIM.
Lokal kriseledelse varsles.
Kriminaltekniskere ankommer stedet.
Politiet har frigitt hendelsesstedet.
Området er frigitt for trafikk.
Personell fra linjen reparer gjerdet som nødetatene kuttet for å komme til stedet.
Gjerdet er ferdig reparert.

3. Konsekvenser og tapspotensial
3.1. Faktisk konsekvens (1 i konsekvensmatrise)

Hendelsen resulterte i tre personskader.
•
•
•

Gutt (15) omkommet
Gutt (15) hardt skadet
Jente (16) hardt skadet

Ingen skade på materiell eller infrastruktur.
3.2. Sannsynlig utfall under litt andre omstendigheter (1 i konsekvensmatrise)

Det mest alvorlige potensialet i denne hendelsen har inntruffet. Strømgjennomgang fra
kontaktledning er svært alvorlig og vil føre til alvorlige personskader. Avhengig av plasseringen til
personene seg imellom og nærheten til strømgjennomgangen kan en slik ulykke føre til dødelige
skader.
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4. Lignende hendelser

En gjennomgang i Synergi viser syv hendelser hvor personer klassifisert som tredjeperson har
kommet for nær kontaktledningen og fått strømgjennomgang (se vedlegg 8.7.1 for mer informasjon
om hendelsene). En av disse hendelsene skjedde i 2002 på Filipstad og har flere likheter med denne
hendelsen. Forskjellen er personene som er involvert, hvor det i 2002 var en tagger som klatret på
kjøretøy for å male, og det i denne hendelsen ser det ut til at personene ville utforske eller søke
spenning.
Etter hendelsen i 2002 ble det vurdert som vanskelig å påvirke den ulovlige taggeaktiviteten på
Filipstad, og hendelsen ble overlatt til politiet. Dette er en konklusjon som viser seg i flere av de
andre ulykkene, hvor politiet konkluder med at hendelsen er en ulykke og Bane NOR/Jernbaneverket
går gjennom gjerder og skiltingen på området, men finner at denne er i henhold til forskrift.
Hendelsene viser at tredjepersoner tar stor risiko ved klatring på materiell, og det virker som
kjennskapen til og kompetanse om det strømførende kontaktledningsanlegget ikke alltid er tilstede.
Det er historie fra overlevende hvor det er faren for å bli påkjørt som er først tilstede, og man tenker
ikke på at det er strømførende komponenter i luften over kjøretøyet.
I 2007 klatret en beruset mann på et motorvognsett type 72 i spor 1 på Stavanger stasjon, han fikk
strømgjennomgang, men overlevde. I etterkant av denne hendelsen ble tok Jernbaneverket kontakt
med NSB vedrørende klatrevennligheten på kabler mellom vognene. NSB bygde da inn
mellomrommet mellom vognene slik at «kabelstigen» ikke lenger var åpen.
Ulykken i Lodalen i 2009 skiller seg ut ved at personen som fikk strømgjennomgang var psykotisk på
handlingstidspunktet. Her tok en 33 år gammel mann seg inn på Lodalen og klatret på hensatt
kjøretøy. I etterkant av den juridiske prosessen ble det trukket frem noen forbedringspunkter fra
Juridisk seksjon i Jernbaneverket, som ble oversendt i notat til sikkerhetsdirektør:
«Etter vår vurdering bør rutinene for kontroll og vedlikehold/utbedring av gjerder
gjennomgås og revideres. Her bør man ta med seg punkter som:
-

hyppigheten av kontroll og utbedring på utsatte steder
retningslinjer for rapportering av hull/andre mangler ved gjerdene
registrering av utbedringstiltak
retningslinjer og registrering av tid fra rapportering til utbedringstiltaket er
gjennomført

Det bemerkes at selv om Jernbaneverket lager gode skriftlige rutiner, er ikke det alene
tilstrekkelig. Det sentrale – og ofte avgjørende – er at det foreligger tilfredsstillende rutiner
som følges av Jernbaneverkets ansatte. Oppfølging av rutinene er derfor viktig.»
Det bemerkes ellers at domstolene i Lodalen-saken (Oslo tingrett og Borgarting lagmannsrett)
påpeker at det ikke er praktisk mulig til enhver tid å holde et jernbaneområde helt lukket for
uvedkommende. I lagmannsrettens dom står det at:
«Det er ikke mulig med en rimelig grad av kontrollinnsats til enhver tid å oppdage og utbedre
alle hull og åpninger i gjerdene. Dette er også et kostnadsspørsmål. Som anført av
Jernbaneverket er det ikke praktisk mulig å holde området helt lukket for uvedkommende. For
«folk flest» er gjerdet i seg selv et varsel om å holde seg vekk fra jernbanens område, og det
er velkjent for de fleste at det er risikofylt å ferdes på jernbanespor hvor det dessuten finnes
farlige elektriske installasjoner.»
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I 2015 fikk en ungdom strømgjennomgang fra kontaktledningsanlegget på Fetsund bru. Personen
klatret opp på brua kom der for nær en strømførende ledning. I etterkant av hendelsen ble det
etablert klatrevern på brua, og det ble utarbeidet en risikovurdering av elsikkerhet for alle bruer.
Dette er ikke direkte relevant for Filipstad, men som videre arbeid etter ulykken besluttet
Jernbaneverket også å gjennomføre en fase 2 rapport, som hadde fokus på andre objekter som
gangbruer, kulverter o.l. Hensettingsområdet på Filipstad ble her ikke spesielt gjennomgått, men
nevnt ved at gjerder må være intakt og skilting på være tilstede.»
5. Spesielle forhold
5.1. Om Filipstad

Filipstad hensettingsområde ligger i tettbebygd strøk ca. 2 km. vest for Oslo Sentralstasjon. Området
eies av Bane NOR og Mantena AS opererer området. Filipstad er styrt av Txp, og benyttes
hovedsakelig til hensetting av kjøretøy når det ikke kjøres tog, hvor det kan stå opp mot 50 togsett på
området på natten. Mantena Filipstad tilbyr skiftetjenester, persontogvedlikehold, vasketjenester og
vasking av graffiti, hvor NSB er største kunde. Spor 1-2 er styrt av togledersentralen i Oslo og spor 319 styres av Txp Filipstad.
Kulverten «Strupen» på Filipstad er 220 m lang og går som forlengelse av spor 3 og 12. Sporene
heller svakt nedover innover i kulvert og leder til to endebutter. Sporene i kulverten blir av og til
brukt for å «sakse» kjøretøy fra spor 1 og 2 til «baksiden» av hensettingsområdet, men dette skjer
ikke så ofte. (se sporplan i vedlegg 8.7.5.2).
5.2. Bygging av kulvert «Strupen» og kontaktledningsanlegget

Sporområdet «strupen» (kulverten) førte tidligere til den gamle Vestbanestasjonen, og i forbindelse
med utbygging av boliger ble det besluttet å bygge ned «strupen» med lokk, slik at det kunne bygges
boliger oppå. Dette arbeidet stod ferdig i 2002.
En risikoanalyse ble i 2014 gjennomført for vurdering om å etablere hensetting og avtining av
kjøretøy i kulverten. Denne risikoanalysen målte laveste høyde på kontaktledningsanlegget til å være
4,9 m. Dette er under kravet om en høyde på 5,05 meter, men det skal være innvilget dispensasjon
fra regelverket for dette. Undersøkelsen har ikke funnet denne dispensasjonen.
Høyden ved ulykkesstedet i kulverten ble etter hendelsen målt til å være fra skinneoverkant til
kontaktledningsanlegg: 5,19 m
Dette er innenfor de krav som ble stilt av teknisk regelverk på denne tiden. Se vedlegg 8.7.2 for
gjennomgang av gjeldende regelverk.
5.3. Hensetting på Filipstad

I henhold til Strekningsbeskrivelse for jernbanenettet kapittel 2.9 «Hensetting/parkering under
spenningsførende kontaktledningsanlegg» kan sporene 3 til 19 på Filipstad benyttes til hensetting av
kjøretøy uten frakobling av kontaktledningen:
«Kjøretøy kan hensettes/parkeres under kontaktledning dersom kontaktledningen er spenningsløs og
jordet. På steder og spor angitt i tabell nedenfor kan kjøretøytyper som ikke er klatrevennlig
hensettes/parkeres under spenningsførende kontaktledning uten vakthold. Med vakthold menes
visuell kontroll med fysisk inspeksjon rundt kjøretøy minimum en gang pr. time.
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Ved særskilte lokale forhold eller større arrangement i nærheten av Bane NORs infrastruktur skal
sakkyndig driftsleder kontaktes slik at vakthold vurderes i det enkelte tilfelle.»
Stasjon

Hensettingsspor

Parkeringsspor

Merknad

…

…

…

…

Filipstad

3-19

1 og 2

Det er kun BM 72 som betraktes som klatrevennlig, og det er da ikke funnet noe som hindrer
hensettingen av 69-settene i kulverten (Jmfr. Sakkyndige driftlederes innspill til SJN 2.9 av
25.05.2018).
5.4. Utfordringer med tredjepersoner i sporområdet på Filipstad

Under intervju med Mantena opplyser de at de har utfordringer med tagging på hensatt kjøretøy på
Filipstad, sammen med Bergen stasjon, og Sundland. Det begynner å bli et veldig profesjonelt miljø,
hvor det er eksempel på taggere som har fått tak i verneklær og føreruniform, og som opererer med
samband og utkikk. På tross av ferdsel fra jernbaneansatte på området som driver vedlikehold,
rengjøring av kjøretøy o.l. så er det likevel nedtagging av kjøretøy hver uke.
Fra 01.01.2008-23.02.2019 er det registrert 31 synergimeldinger med ulovlig ferdsel i sporet og
ødelagt gjerde som indikerer ferdsel på området. Dette er innmeldinger i hovedsak fra førere og txp
på Filipstad. Dette er særdeles få innmeldinger sammenlignet med problematikken Mantena
opplever med tagging. Derimot er det i henhold til de beskrivelsene som blir gitt av operativt
personell på området og fra linjepersonell som kjenner stedet. Det er kjent at det er ferdsel i sporet
på Filipstad, spesielt fra taggere – men også hjemløse som finner husly i kulverten om natten. Dette
bekreftes ytterligere med beskrivelsene av gjentatte utbedringer av to områder med hull i gjerdet,
hvor det blir klippet opp.

5.5. Risikoanalyser og vurderinger som inkluderer Filipstad (sortert etter dato)

01.02.2019 - Risikovurdering - Hensetting under spenningssatt kontaktledning
Denne risikovurderingen er et utdrag av rapporten «Strømforsyning til hensatte kjøretøy» (EH012458-000 datert 01.11.2018). Hensikten med rapporten er å fastsette regime for hensetting av
kjøretøy med tanke på strømforsyning, blant annet forsøke å besvare følgende spørsmål:
2. Hvilke kjøretøy er tillatt å hensette under spenningssatt kontaktledning, uavhengig av om det er
forsynt fra denne?
Svar 2: Det er utført en vurdering av risikoen knyttet til hensetting av kjøretøy under spenningssatt
kontaktledning og faren ved tredjeparts klatring på kjøretøyene. Spesielt har Bane NOR et ansvar for
å ivareta barn og andre personer som har redusert forståelse av risikoene i samfunnet. Resultatet av
rapporten er objektive og gjennomsiktige kriterier til hensettingsområder og kjøretøy for tilstrekkelig
elsikkerhet. Risikovurderingen er godkjent av driftsleder jf. FSE.
Denne rapporten har ingen direkte effekt på Filipstad, men er med på å skape føringer for hvilket
kjøretøy som kan settes hvor, og hvilke barrierer som må være tilstede. Det er enda ikke besluttet
om rapportens system for hensetting og områdepraksis skal implementeres i Bane NOR.
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24.04.2017 - Gjennomgang av Elsikkerheten i område Oslokorridoren (Fase 2)
I etterkant av ulykken på Fetsundbrua ble det besluttet å vurdere sikring av bruer i område
Oslokorridoren. Det ble også besluttet at det som en fase 2 skulle utføres en generell gjennomgang
av Elsikkerheten i Bane NORs infrastruktur, hvor det ble fokusert på overgangsbruer og underganger
(kulverter). Det er foretatt en gjennomgang i Oslokorridoren med det formåle å vurdere hvorvidt
sikkerheten for 3. person er ivaretatt ved Bane NORs infrastruktur med hensyn til Bane NORs
topphendelser, og i henhold til ALARP-prinsippet, og de etablerte grensene som er satt for
akseptabel risiko. Videre er formålet å identifisere farer og tilhørende tiltak i forskrift og regelverk for
å håndtere faren. Risikoen er ikke vurdert.
Rapporten fokuserte på Munkedamsbrua på Filipstad, men skriver generelt for Filipstad stasjon at:
«Alle tiltak som er nevnt under generelle tiltak må kontrolleres også her».
De generelle tiltakene rapporten nevner for hensettingsområder er:
«Alle hensetningsområder er det viktig at gjerder og porter er intakte og skiltet med følgende
skilt: «4.8 For porter til områder med adgang forbudt for uvedkommende» og «4.9 For
stasjoner, driftsbanegårder og hensetningsområder».»
Det er ikke funnet at banesjef Oslo var bevisst denne rapporten, og har derfor tatt stilling til disse
tiltakene.

11.01.2017 - Generisk fareidentifisering – Hensetting under spenningssatt kontaktledning
I forbindelse med oppdatering og revisjon av Veileder for hensetting og driftsbanegårder ble det
sammenstilt resultater fra tre risikovurderinger. Analysen hadde som formål å; (1) Samle relevante
farer og tiltak fra eksisterende rapporter i en felles rapport. (2) Vurdere nye farer knyttet til
hensetting under spenningssatt KL og eventuelle tiltak som også skal inkluderes i rapporten, og (3)
Vurderer ikke risiko knyttet til JBV risikoakseptkriterier. På bakgrunn av gjennomgangen av
risikovurderingsrapportene som lå til grunn for veilederen, samt en ny fareidentifikasjon ble det
trukket frem fire farer som er relevante for oppgradering eller bygging av nye hensettingsanlegg. Der
en av disse er relevant for ulykken på Filipstad:
Farer
3. person i kontakt
med KL-anlegg.

Tiltak
Skilting på infrastruktur og materiell, port over spor i
bynære strøk, barriereplan, vurdering av el-sikkerhet
gjennom kravspesifikasjon, belysning.

Anbefales gjennomført ja/nei
Ja

22.05.2014 – Risikovurdering – Hensetting og avtining i av materiell i kulvert «Strupen» på Filipstad
Som et tiltak for å forbedre vinterberedskap og avtining av kjøretøy, har det vært en dialog mellom
NSB og JBV, fortrinnsvis Trafikk, om muligheten for å benytte spor i kulvert «Strupen» på Filipstad for
både hensetting og avtining av kjøretøy. Formålet med endringsanalysen er derfor å identifisere
eventuelle farer forbundet med å tilrettelegge for avtining av kjøretøy i Strupen og nødvendige tiltak
som må gjennomføres for at hensetting og avtining av kjøretøy under spenningsførende
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kontaktledning i Strupen på Filipstad kan skje på en forsvarlig måte med hensyn til JBV’s
akseptkriterier.
Rapporten konkluderer med at Kulverten kan brukes til hensetting og avtining av kjøretøy hvis
følgende risikoreduserende tiltak gjennomføres:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Utstyr plasseres i henhold til forskrifter og festes
JBV utarbeider rømningsplan og skilting i henhold til gjeldende retningslinjer
Rømningsdører får endret låssystem med standard lås for rømningsbeslag
JBV kontrollerer at det er mulig med fri ferdsel ut av rømningsveier
NSB vurderer oppdatering av infrastrukturkompetanse hos førerne og gjennomfører
opplæring etter behov
NSB monterer håndslukningsapparater ved varmeaggregater
JBV melder endelig løsning til brannvesenet
Portene skal holdes lukket etter bruk (etablering av port inn til kulvert). JBV innarbeider
dette i S-sirkulæret om endret bruk av Strupen
NSB vurderer løsning for varmerør som reduserer framkommelighet langs togene minst
mulig
NSB etablerer merking (skilting) for ferdsel for NSB-ansatte (fører som hensetter kjøretøy)

Ombyggingen ble ikke vedtatt og Strupen er fremdeles kun en forlengelse av spor 3 og 12.

23.10.2006 – Grov risikoanalyse – Elsikkerhet ved arbeid og aktivitet i forbindelse med
trafikkutøvelse
Risikoanalysen er laget med bakgrunn i et behov for å sjekke at lasting, lossing og hensetting foregår
på en slik måte at sikkerheten blir ivaretatt og at lov / forskriftskrav er oppfylt i Region Øst. Analysen
er avgrenset til å omfatte risikoen for kontakt med spenningssatt kontaktledningsanlegg ved
hensetting. Lasting og lossing er med i vurderinger der hvor dette er relevant. Analysen omfatter
forholdene for tredjeperson. Analysen baserer seg på «worst case» scenario. Det er her ikke tatt
stilling til kost/nytte.
Rapporten gjør en spesifikk fareidentifikasjon på Filipstad, som viser at personer i og ved spor som
klatrer på kjøretøy er en fare:
«Sporene i henhold til tabell brukes kontinuerlig til hensetting. Hensettingen foregår under
kontinuerlig spenningssatt kontaktledning. Konsekvensene ved berøring av kontaktledningsanlegget vurderes til å kunne bli K4 (1 dødsfall), da sannsynligheten ved berøring av høyspent
medfører dødsfall. Generelt god gjerding rundt hele området. Gjerde (180cm) rundt hele. Atkomst
inn på område foregår gjennom låste porter. Porten ved betjent stillverk er låst med
konduktørnøkkel. Det har vært ett dødsfall (tagger) tidligere. Driftsbanegården er godt sikret men
har allikevel problemer med taggere. Det anslås derfor å kunne hende mellom hvert 50 – 100 år
(F3).»
Rapporten fremsetter to tiltak for Filipstad:
• Kontrollere og utføre nødvendig vedlikehold av gjerde rundt området for å hindre uønsket
ferdsel inn på området.
• Skilting med «Høyspenning livsfare» og «Adgang forbudt» (A600 og A111).
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6. Metoder og analyser

Hendelsen er analysert gjennom en tidslinje, barriereanalyse, og avviksanalyse. Intervjuene analysert
via kontekstuell innholdsanalyse.

7. Årsaker og tiltak
7.1. Umiddelbare og gjennomførte tiltak

Listen nedenfor viser det undersøkelsesgruppen har funnet av tiltak som ble iverksatt umiddelbart
eller kort tid etter at ulykken skjedde:
•
•
•
•
•

Frakobling av kontaktledningsanlegget i kulvert ble opprettholdt inntil kjøretøyet som
stod hensatt der ble fjernet.
Kjøretøyet ble besluttet kassert av Norske Tog, og ble flyttet til Sundland for kassering.
Baneområdet Oslo har etablert klippesikkert gjerde ved kulvert på Filipstad med
tilhørende skilting om «Adgang forbudt» og «Høyspenning livsfare» (se vedlegg 8.7.5.10).
Lange gjenstander som ble funnet i kulverten ble kappet opp og fjernet.
Alle banesjefer i Oslokorridoren har startet gjennomgang i sine områder med fokus på
gjerder og skilting.
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7.2. Årsakstabell

Se vedlegg 9.8.1 for barriere analyse.
Nr.
1

Fakta / observasjoner
Tredjepersoner tok seg inn på
jernbanens område.
Det er klippet hull i gjerdet mot
ungdomsklubben, tett inntil veggen
til kulvert.
Se vedlegg 8.7.4.1 for ytterligere
informasjon.

Direkte årsaker
Motivasjonen til de tre ungdommene for å ta
seg inn på jernbanens område er ikke kjent.
Avisartikkel med opplysninger fra involvertes
familie tilsier at formålet var opphold / «å
henge». Det var store mengder graffiti på
hensatt kjøretøy i kulvert, men det er ikke
bekreftet om personene skulle tagge eller om
de søkte spenning/ utforskning.
Uoversiktlig område, lite aktivitet fra
jernbaneansatte. Området kan være
interessant for flere personer, da det er
sentralt, mørkt, avsidesliggende og med lite
trafikk fra jernbanepersonell.
Kan friste som oppholdssted og har
flere overflater og togsett som kan
tagges på.
Kan virke fristende å utforske
(«urban exploring»), søke spenning.
Kulverten har også blitt benyttet av
hjemløse som overnattingssted.

Bakenforliggende årsaker
Politiet har på nåværende tidspunkt ikke
avhørt de forulykkede.
Ikke vært noe kontakt mellom Bane NOR
og organisasjonene som grenser til
Filipstad (eks.: ungdomsklubben og
barnehagen).

Anbefalte tiltak
Det anbefales at UA-enheten sender
innsynsbegjæring på politirapport når denne
er ferdigstilt.
Det anbefales Bane NOR sin
kommunikasjonsavdeling å opprette kontakt
med organisasjoner og institusjoner som
grenser til jernbanens område, hvor det er
fare for eller erfart at personer fra disse
stedene tar seg inn på jernbanens område –
med det formål å informere om farene på
jernbanens område og gi et kontaktpunkt for
å enklere kunne komme i kontakt og dialog
med Bane NOR.

Side: 15 / 42

2

Hull i gjerdet mot ungdomsklubben,
tett inntil veggen til kulvert har blitt
utbedret av linjen Oslo ved flere
anledninger, men med delvis
manglende dokumentasjon.
Se vedlegg 8.7.4.1 for ytterligere
informasjon.

Generisk kontroll på gjerder gjennomføres
hver 24. måned. Utover dette er det
visitasjoner.

Komplisert å knytte utført arbeid til aktuelt
gjerde i Banedata grunnet usikkerhet på
lokasjon og bane osv.

Gjerdereparasjon gjøres ofte «ved siden av» et
annet oppdrag eller tas med en gang under
visitasjonen, og registreres ikke alltid i
Banedata.

Forståelsen for viktigheten av
dokumentasjon av småjobber hos visitører
og montører som utfører. Vanskelig for
ledelsen å følge opp, men viser en uheldig
kultur for dokumentasjon. Pågående
prosess.

Visitasjon fokuserer på områder i
infrastrukturen man vet det er mye feil eller
objekter man følger spesielt opp. Gjerder blir
ofte kontrollert i denne prosessen, men er som
oftest ikke blant de primære grunnene til
visitasjonen.
Det dokumenteres at visitasjon er
gjennomført, men ikke punkter som er visitert.

Gjerdet blir utbedret i stedet for å
oppgradere til eksempelvis klippesikkert
gjerde. Ikke systematikk for å identifisere
oppgradering fremfor utbedring.
Når togledelsen får inn melding på feil blir
det ofte rapportert i Banedata som en
arbeidsordre, og i Synergi fordi det kan
påvirke sikkerheten. Begge disse blir sendt
baneområdet, og kan føre til antagelser
om at situasjonen er håndtert i Banedata
og lukker derfor Synergisaken.

Det anbefales Strategisk vedlikehold å se på
måter man kan forenkle dokumentasjonen
av gjerdereparasjoner og eventuelt andre
småjobber som kan være utfordrende å
registrere å Banedata. Med dette menes
blant annet brukerinvolvering.
Manglende dokumentasjon for utbedring av
gjerder gjør det vanskelig å finne «hot spots»
hvor det kan være behov for oppgradering av
gjerde, utover det visitør «husker» når
arbeidet er ferdig. Det anbefales banesjefene
i Infrastruktur å understreke viktigheten av
dokumentasjon ovenfor de som utfører
arbeidet, og et økt fokus på oppfølging av
dokumentasjon og oversikt.
På Filipstad er det 2 punkter hvor det ofte er
hull. Disse ble ikke oppgradert, men
utbedret. Det anbefales Infrastruktur
Strategisk vedlikehold å etablere en
systematikk for identifisering av slike «Hot
spots».
Det anbefales banesjefene i Infrastruktur å
periodisk benytte personell fra andre
baneområder for å få et «friskt blikk» på
området. Dette er gjennomført på Oslo S,
hvor kontrollapparatet fra Sarpsborg ble
brukt.
Det anbefales Bane NOR å ikke generere
feilrettingstiltak i synergisaker som meldes
både i Banedata og Synergi.
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3

Hele Filipstad er gjerdet inn med
gjerder med høyde på 1,80m, med
unntak av omtrent 30 meter ved
spor 1 ved kulvert. Dette gjerdet var
ikke i henhold til teknisk regelverk
med tanke på høyde over bakken og
skilting om forbudt område (målt til
1,36m på det laveste, og det ble ikke
funnet skilting ved dette punktet).
Krav til vedlikehold av gjerder er
definert i krav til vedlikehold i
Teknisk regelverk som sier: «Gjerde
som ikke lenger oppfyller den
funksjon det skal ivareta skal
utbedres og vedlikeholdes, eventuelt
fjernes.»
Se vedlegg 8.7.4.1 for ytterligere
informasjon.

Visitør oppdaget masseoppfyllingen bak
ungdomsklubben mot Filipstad, men dette ble
ikke prioritert å ta videre.
Oppfylling av masse på baksiden av gjerdet,
kompost og andre klatrevennlige objekter
lagret ved gjerder fra bane NOR og
privatpersoner/borettslag.

Usikkerhet på hva som er akseptabel risiko.
Bane NOR har et særskilt ansvar ovenfor
barn og «psykisk ustabile», men gjerdet
skal i seg selv formidle at «Dette er et
område man ikke skal inn på»
(Jernbaneloven §9).
Usikkerhet rundt terminologi og lik
forståelse for eksempelvis «Særskilt
utsatte objekter».
Vanskelig å oppdage alle endringer som
gjøres rundt jernbanen. (Jernbaneloven
§10). Bidrar til å senke opplevelsen av
viktigheten til gjerder, da det er et problem
hvor man til enhver tid er på etterskudd.

Bane NOR har ikke en historikk for å bygge
barrierer på jernbanen for å holde ute
personer som ønsker å komme seg inn på
området. Det anbefales at Bane NOR bistår
banesjefene med en forventning til
barrierebruk hvor det er mye ferdsel og
opphold på tross av gjerder. Hjelpe til med
en forståelse av hva som er en akseptabel
risiko.
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4

Kjøretøyet 69-56 og 69-66 ble
hensatt over lang tid under
spenningssatt kontaktledning inne i
kulvert.
Se vedlegg 8.7.4.2 for ytterligere
informasjon.

Plassmangel gjorde at kjøretøyet ble flyttet fra
Sundland til Filipstad. Togsettene ble da tagget
ned, og besluttet flyttet inn i kulvert.
Togsettene ble stående fordi
Jernbanedirektoratet var usikker på om det
kunne være behov for kjøretøyet senere, og ba
Norske Tog vente med å kassere disse.
Infrastrukturforvalter fikk ikke anledning til å
vurdere om det var behov for ytterligere tiltak.

5

Det er tillatt å hensette under
spenningssatt kontaktledning i
sporene på Filipstad (SJN 2.9).
Det er i ettertid av ulykken stilt
spørsmål ved om 69-settene også
bør ansees som klatrevennlige.
Se vedlegg 0 for ytterligere
informasjon.

Sakkyndige driftsledere gav innspill til SJN 2.9
for hvor og hva som kunne hensettes under
spenningssatt kontaktledning. BM-72 var
eneste kjøretøy som ble vurdert som
klatrevennlig. Alt annet kjøretøy kunne settes,
hvis områdesikringen var «god».

Bakenforliggende årsak er ikke identifisert
da dette er anliggende innenfor
Jernbanedirektoratet.
Det er ikke funnet at Bane NOR har blitt
varslet eller informert om at kjøretøyet er
hensatt, utover kommunikasjonen med txp
ved sikring av togvei og en lapp levert til
txp. Hensettingen av kjøretøyet ble tatt
opp av Txp(er) ved et avdelingsmøte, men
det ble funnet i være i henhold til SJN 2.9.
Det virker til å ikke være en plan ved
hensettingen av kjøretøyet, hvor man ikke
visste hvor lenge det kom til å stå.
Mantena etterspurte en plan, men Norske
Tog avventet føring fra
Jernbanedirektoratet.
Utfordringen virker å være en usikker
definisjon av «god» områdesikring, og
ingen klar beskrivelse av om «god»
områdesikring også skal kunne klare å
holde ute personer som «vil inn».

Det anbefales Bane NOR å systematisere
identifisering av hensetting med formålet
lagring av kjøretøy over en lengre eller en
usikker tidsperiode, og at det da bør
gjennomføres en særskilt vurdering om
ytterligere tiltak er nødvendige, hvor både
kunde og trafikk, infrastruktur og driftsleder
er involvert.
Det anbefales Bane NOR å identifisere om
det er andre områder som har lik utfordring
med langtidshensatte vogner under
spenningssatt kontaktledning.

Driftsleder har gjennomført en større
risikoanalyse om hensetting under
spenningssatt kontaktledning på
driftsbanegårder, følgene av denne er også
en kartlegging av kjøretøy som definerer
klatrevennligheten av disse, og hvilke
barrierer som må være på plass for at de
ulike kategoriene av kjøretøy kan hensettes
på et område.
Det anbefales Infrastruktur og Kune og
Trafikk å prioritere å implementere metoden
og forutsetningene som risikoanalysen
konkluderer med, og systematiserer
prosessen hvor aktørene som operer
kjøretøy på Bane NORs nett klassifiserer
klatrevennligheten på kjøretøy.
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Manglende evne til å oppdage
uvedkommende som tar seg inn på
Filipstad.

Txp har ikke utsyn mot åpning av kulvert.
Gammelt stillverk hindrer sikt fra Txp til
kulvert. Txp går runder av og til hvis
arbeidsmengden tillater det, men det er ikke
noe systematikk i dette.
Ingen overvåkningskamera på området.
Lite aktivitet av både jernbanepersonell og
togbevegelser i kulvertområdet på Filipstad.
Mantena har en streifvakt om morgenen som
inspiserer området hvor kjøretøy er hensatt,
men går ikke opp mot kulvertområde.

7

Det viker å være utfordringer med
organiseringen av «driftsleder
apparatet», hvor forskriftsverket fra
DSB ivaretas «ved siden» av den
normale organiseringen i Bane NOR.
Se vedlegg 8.7.4.4 for ytterligere
informasjon.

Sakkyndige driftsledere hadde et ansvar for å
ivareta elsikkerheten i Bane NOR. Denne
oppgaven opplevdes utfordrende da den
organisatoriske plasseringen og strukturen til
fagmiljøet ikke gir et budsjett eller myndighet
til å effektuere tiltak vurdert som nødvendige.
Assisterende driftsledere er i dag organisert
slik at de ikke har direkte innflytelse på
baneområdets budsjettprioriteringer, og har
heller ingen organisatorisk tilknytning til
driftsleder som har det faglige og juridiske
ansvaret for Bane NOR som
strømforsyningsselskap.

Det er Mantenas kunder som får de store
utgiftene med vasking og omlakkering av
kjøretøy som følge av tagging.
Jernbaneverket / Bane NOR har ikke følt
direkte på utfordringen med dette og
opphold i kulvertområde - Med unntak av
dødsulykken i 2002. Det er ikke kjent at
Mantena har fremmet dette som en
utfordring til Bane NOR.
Bane NOR etablerer ekstra
overvåkningstiltak for å beskytte verdier
inne på området, for eksempel tyveri på
Alnabru. Men har ikke en historikk for å
etablere overvåkning for å beskytte
personer mot egne handlinger.
Det er uklart om «driftslederapparatet»
identifiseres som linje eller rådgivende, og
ser ut til å ha ført til en uklar organisering
med få systematiske
kommunikasjonskanaler til linjen. Dette
virker å være erfaringen fra tidligere år, og
ser ut til å fortsatt være utfordrende i
dagens organisering, noe som fører til en
større avstand til linjen og kompliserer
mulighetene for daglig samarbeid og
implementering av tiltak.

Mantena har god erfaring med
videoovervåkning på Sundland, hvor det
virker å være avskrekkende da
taggeproblemet flyttet seg bort fra overvåket
område – Men på den andre siden kan det
føre til at Bane NOR også får et utvidet
ansvar, og kameraovervåkningen forhindret
ikke ulykken i Lodalen 2009.
Det anbefales Infrastruktur og Kunde og
Trafikk å vurdere eventuelle fordeler og
ulemper ved å etablere overvåkningstiltak på
Filipstad.

Dette er en utfordring som ser ut til å ha vært
tilstede i flere år, også fra den tidligere
organiseringen.
Det anbefales Infrastruktur å gjennomføre en
større utredning for å finne en organisering
for driftsleder og assisterende driftsledere
som ivaretar forskriftsverket til DSB inn i
Bane NOR, og som bidrar til tettere
tilknytning i fagmiljøet og til linjen.
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8

Bane NOR oppdaget ikke
strømulykken før vaktleder på TSSO
ble varslet av brann og redning på
Alarmtelefonen.
Se vedlegg 8.7.4.5 for ytterligere
informasjon.

9

Ansatte i Bane NOR ble satt i en
posisjon som ble opplevd som
ubehagelig etter at det første
redningsarbeidet var ferdig.
Det bemerkes at
undersøkelsesgruppen opplever at
oppfølgingen av involverte i denne
hendelsen har vært god.

Systemet overvåker spenningsendring og
bryterfall. Har ikke ytterligere informasjon om
årsak til bryterfall.

Bryterfall skjer «daglig», undersøkelser ved
første bryterfall viste ikke noe unormale
situasjoner.

Systemet fungerte som det skulle, og
involverte utførte forventede handlinger da
bryterfallet ble oppdaget.

Elkraftoperatør oppdaget varselet om
bryterfallet på skjermen, og gjorde en kort
undersøkelse men fant ikke kilden.

Ved andre bryterfall startet elkraftoperatør
ytterligere undersøkelser, men da kom
varsel inn til vaktleder.

Årsaker ikke identifisert, påvirker ikke læring.

Årsaker ikke identifisert, påvirker ikke
læring.

Det anbefales Bane NOR å vurdere om den
den akustiske alarmen til elkraftsentralen
skal være aktiv hele døgnet, eventuelt med
en forsinkelse lik togleders akustiske alarm.
Undersøkelsesgruppen opplever at involverte
i hendelsen har fått god oppfølging av
nærmeste leder, men ved særskilte hendelser
bør det være en systematisk oppfølging over
tid.
Det anbefales Bane NOR å gjennomføre en
ekstra oppfølging med ansatte som har vært
tett på en hendelse hvor det kan ha vært
sterke inntrykk som bør bearbeides. Et
profesjonelt debriefingsmøte, med
oppfølging i etterkant.
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10

Områdets kriseledelse ble ikke
informert om ulykken før 1 time og
25 minutter etter at vaktleder først
ble informert.
Se vedlegg 8.7.4.6 for analyse av
varslingen.

11

Lyset i kulverten ble ikke skrudd på
før etter at førsteinnsatsen var
ferdig. Da det ble skrudd på viste det
seg at nesten alle lampene var
defekte.

Ulykken ble etablert i hendelseslogg
umiddelbart etter at vaktleder ble varslet, men
den ble ikke sendt videre til Bane CIM eller
varslet via sms/epost. Da vaktleder varslet
adm. vakt ble vaktleder forespurt om å legge
hendelsen inn i Bane CIM, noe vaktleder kunne
gjøre men det kunne «Ta litt tid» siden det var
hektisk på TSSO. Adm. vakt registrerte selv
hendelsen 1 time og 17 minutter etter
vaktleder ble informert, og varsel til
kriseledelsen gikk ut.

Det er ingen som visste hvordan man kunne
skru på lyset i kulverten.
Lysanlegget var ikke inkludert i periodisk
vedlikehold.

Vaktleder og fører av hendelseslogg hadde
ikke lang erfaring med Bane CIM og
overføring fra Hendelseslogg.

Det anbefales Kunde og Trafikk å vurdere en
oppfriskning for vaktledere og togledere på
hvordan Bane CIM og hendelseslogg
fungerer sammen og forventninger til
varsling.
Pågående tiltak:
Det anbefales Konsernstab sikkerhet og
kvalitet å i samarbeid med Infrastruktur og
Kunde og Trafikk å vurdere om adm. vakt bør
opprettes som en operativ stilling ved
trafikkstyringssentralene.

Bakenforliggende årsaker ikke identifisert.

I dagens løsning er adm. vakt en hjemmevakt
som har myndighet til å beordre personell ut
til feilretting. Det er i tillegg vaktordninger
for krisevakt, og snøvakt. Å samle disse
funksjonene i en operativ stilling på
trafikkstyringssentralene ville kunne spart tid
ved hendelser, samtidig som
trafikkstyringssentralen ville fått inn
spisskompetanse på infrastrukturen som
kunne bidra til gode løsninger ved hendelser.
Det ville også forenklet kommunikasjonen
hvor togleder eller vaktleder ellers ville måtte
bruke tid på å sette adm. vakt inn i aktuelle
situasjoner så gode beslutninger kan tas.
Gjennomført tiltak:
Belysning er lagt inn i Banedata for periodisk
kontroll og vedlikehold hvert 3. år
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12

Ikke mulig å hente ut logg fra
vaktleders alarmtelefon (TSSO)

Systemet som logget vaktleders alarm-telefon
viste seg å være defekt ved uthenting av
logger.
Det er tre loggemetoder som benyttes på
trafikkstyringssentralen i Oslo (GSM-R, IPtelefon, og en analog enhet). Det er ikke
funnet en samlet oversikt over hvilke telefoner
som er logget hvor og med hvilket system.

Bakenforliggende årsaker ikke identifisert.

Det anbefales Digitalisering og teknologi å
gjøre en opprydning av logging på
trafikkstyringssentralene, for å lage en
samlet oversikt over hvilke telefoner som
skal og blir logget, og med hvilket system det
logges.
Det anbefales Digitalisering og teknologi å
sammenstille logging av operativ-, og
varslingskommunikasjon til et enhetlig
system når Bane NOR går over til 3
trafikkstyringssentraler.
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8. Vedlegg
8.1. Undersøkelsesteam

Navn

Stilling

Øyvind Teige Heidenstrøm
Gro Anita Bakketun
Preben Nordbø
Jan Prang

Leder av undersøkelse og analyse (fung.)
Avdelingsleder
Sikkerhet- og kvalitetsrådgiver
Assisterende driftsleder

Funksjon
Leder
Deltaker
Deltaker
Deltaker / fagekspert

8.2. Gjennomførte intervjuer

Det ble gjennomført en rekke samtaler med involverte og berørte under utarbeidelsen av 48-timers
rapporten. Det er også i undersøkelsesforløpet gjennomført mindre samtaler for å bekrefte fakta
eller avklare forhold. Disse er ikke inkludert i tabellen under over gjennomførte intervjuer. Det ble i
tillegg avholdt et koordinerings- og informasjonsutvekslingsmøte 11.03.2019, hvor personer fra
driftsleder, baneområdet, Teknologi og regelverk, Kommunikasjon, og Juridisk var tilstede.
Stilling
Involverte
Elkraftoperatør 1
Elkraftoperatør 2
Vaktleder TSSO
Kl-vakt Oslo
Fagleder jernbane
Bane NOR SF, Kunde og Trafikk
Txp Filipstad 2
Fagansvarlig fremføringssikkerhet
Bane NOR SF, Infrastruktur
Banesjef Oslo
Fagleder linjen Oslo
Visitør, Oslo
Tilstandskontrollør 1, Oslo
Tilstandskontrollør 2, Oslo
Rådgiver, Teknologi og regelverk
Assisterende driftsleder El-kraft
Driftsleder Elkraft
Rådgiver Elkraft
Teknisk direktør
Staber
Kommunikasjonssjef / Pressesjef
Fagleder Samfunnssikkerhet
Systemadministrator BaneCIM
Eksterne
Vedlikeholdssjef 69- og 72-sett
Materielldirektør
Spesialetterforsker

Ansatt i

Dato

Bane NOR SF
Bane NOR SF
Bane NOR SF
Bane NOR SF
Bane NOR SF

08.03.2019
09.03.2019
08.03.2019
21.03.2019
21.03.2019

Trafikk øst
Sikkerhet og kvalitet

15.03.2019
22.03.2019

Oslokorridoren, Oslo
Linjen Oslo
Linjen Oslo
Linjen Oslo
Linjen Oslo
Teknologi og regelverk
Teknisk operativ støtte Oslokorridoren
Teknisk avdeling, Elkraft
Teknisk avdeling, Elkraft
Teknisk avdeling

18.03.2019, 27.03.2019
18.03.2019
18.03.2019
18.03.2019
21.03.2019
22.03.2019
07.03.2019, 28.03.2019
26.03.2019
12.03.2019, 26.03.2019
26.03.2019

Kommunikasjon og samfunnskontakt
ekstern kommunikasjon
SK-stab
Synergi

28.03.2019

Mantena AS
Norske Tog
Politiet Oslo

27.03.2019
27.03.2019
20.03.2019

28.03.2019
18.03.2019
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8.3. Gjennomgått dokumentasjon

Dokument/kilde
Lydlogger
Banedata – AKV/UKV gjerder
Synergisaker vedr. Filipstad – Søk per. 02.03.2019
Synergisaker vedr. klatring på materiell – Søk per. 29.03.2019
Synergisaker vedr. strømgjennomgang – Søk per. 29.03.2019
140930 Befaring P-kjeller og Filipstad – Utredning av mulighet for avvising i «Strupen»
Fase 2 analysen – Risikoanalyse som følge av strømulykken på Fetsund
Risikovurdering – Hensetting og avtining av materiell i kulvert «Strupen» på Filipstad – RA-2014-1524
Risikovurdering – hensetting under spenningssatt kontaktledning – Utarbeidet 01.02.2019
Generisk risikoanalyse - Hensetting under spenningssatt KL (IUP-00-A-01150) (11.03.2017)
Strekningsbeskrivelse for jernbanenettet (SJN) – 2.9 Hensetting/parkering under spenningsførende
kontaktledningsanlegg (16.03.2019)
Sakkyndige driftslederes innspill til SJN 2.9 Hensetting/parkering under spenningsførende
kontaktledningsanlegg (25.05.2018)
Tidslinjeanalyse av varsling av strømulykke Filipstad (24.02.2019)
Bilder av Filipstad fra assisterende driftsleder
Bilder av Filipstad fra VG.no
Video fra frontkamera til hensatt materiell (NSB)
Saksrom dokumentasjon vedr. Strømulykke på Fetsund 06.06.2015 (201505597)
Saksrom dokumentasjon vedr.
Koblingsskjema for Filipstad
Koblingsskjema for Skøyen
Logg fra Spectrum (elkraft, bryteraktivitet)
Kommunikasjon mellom Mantena AS, Norske Tog, og Jernbanedirektoratet vedr. flytting og plan for
materiellet som stod hensatt i kulvert «Strupen»
Rapport fra involverte (Txp)
Rapport fra involverte (KL-vakt)
Rapport fra involverte (Fagleder jernbane)
Rapport fra involverte (Vaktleder)
TSSO Vaktleders varslingsliste
Forskrift om elektriske forsyningsanlegg
Veiledning til forskrift om elektriske forsyningsanlegg
Veiledning gjerder og gjerdeplikt (kursmateriell)
Forskrifter for elektriske anlegg forsyningsanlegg, av 1. juli 1994, Elektrisitetstilsynet
NSB teknisk regelverk 1999-2003 – Elkraft - Kontaktledningsanlegg
Jernbaneloven
Infrastrukturforskriften
Teknisk regelverk, 520 Underbygning/Prosjektering og bygging/Gjerder

8.4. Gjennomførte befaringer, analyser, tester

Beskrivelse
Befaring på ulykkesstedet, Filipstad
Befaring på ulykkesstedet, Filipstad

Dato
28.02.2019
15.03.2019
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8.5. Deltagere på sluttmøte
Det er avholdt to avslutningsmøter for undersøkelsen, det første var ordinært avslutningsmøte, og det
andre var spesielt for juridisk og kommunikasjon.

Navn inviterte

Navn inviterte

Dato for ordinært sluttmøte - 02.04.2019
Stilling
Konserndirektør Sikkerhet og Kvalitet
Driftsleder, Infrastruktur
Teknisk direktør, Infrastruktur
Sikkerhetsdirektør, Infrastruktur
Myndighetskontakt, Infrastruktur
Fagleder HMS og Kvalitet, Infrastruktur
Banesjef Oslo
Assisterende driftsleder, Oslokorridoren, Infrastruktur
Sjefingeniør, Teknologi og regelverk, Infrastruktur
Trafikksjef Øst, Kunde og Trafikk
Fagansvarlig fremføringssikkerhet, Kunde og Trafikk
Leder Sikkerhet og kvalitet, Kunde og Trafikk
Faggruppeleder Linjen Oslo/Alnabru, Infrastruktur
Trafikkstyring administrasjon Oslo
Sjefingeniør, Elkraft, Infrastruktur
Assisterende driftsleder, Område Øst, Infrastruktur
SK-rådgiver, Hoved- og Gardermobanen, Infrastruktur
Togdriftsleder, Trafikk Øst, Kunde og Trafikk
Fagleder Kvalitet
Avdelingsleder, Signal, Digitalisering og Teknologi
Leder Undersøkelse og analyse
Områdedirektør Oslokorridoren, Infrastruktur

Dato for sluttmøte 2 - 03.04.2019
Stilling
Seniorrådgiver, Juridisk
Juridisk direktør
Kommunikasjonssjef, Infrastruktur
Kommunikasjonssjef / Pressesjef
Leder for ekstern kommunikasjon PR og sosiale medier
Sjefingeniør, Elkraft, Infrastruktur
Banesjef Oslo
Områdedirektør Oslokorridoren, Infrastruktur
Assisterende driftsleder, Oslokorridoren, Infrastruktur
Driftsleder, Infrastruktur
Sjefingeniør, Teknologi og regelverk, Infrastruktur
Fagleder Kvalitet
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Fagleder Samfunnssikkerhet
SK-rådgiver, Hoved- og Gardermobanen, Infrastruktur
Avdelingsleder, Signal, Digitalisering og Teknologi
Assisterende driftsleder, Område Øst, Infrastruktur
Leder Undersøkelse og analyse

8.6. Læringsark

(Kopi legges ved)
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8.7. Andre vedlegg
8.7.1. Lignende hendelser

Synergisak 18019 – 23.11.2002 – Filipstad – 1 person omkommet
Under tagging på kjøretøy på Filipstad kom en ungdom i kontakt med kontaktledningsanlegget og
fikk strømgjennomgang. Personen hadde klatret opp på taket på et av kjøretøyene som var hensatt
ute på området. Etter ulykken ba DSB JBV om en risikovurdering angående klatring på hensatte
kjøretøy. JBV svarte DSB med en risikoanalyse hvor det settes opp kriterier for hensetting under
spennningsatt kontaktledning, hva som er truslene (bevisste handlinger (tagging), berusede personer
og barn) og tilhørende barrierer. Denne skiller imidlertid ikke på om kjøretøy er lette eller vanskelig å
klatre på.
Synergisak 27586 – 24.06.2006 – Bergen – 1 person skadet (>24t på sykehus)
En ansatt i Linjegods kom i kontakt med kontaktledningsanlegget under forsøk på å starte et
kjøleaggregat på en godsvogn. Personen klatret på vogna for å komme til aggregatet og kom for nær
kontaktledningen, fikk strømgjennomgang og falt ned.
Synergisak 107046 – 12.05.2007 – Stavanger – 1 person alvorlig skadet
En 28 år gammel utenlandsk beruset mann klatret på et motorvognsett (72) i spor 1 på Stavanger.
Han fikk strømgjennomgang, men overlevde og ble fløyet til Canada. Personen skal ha vært en
amerikansk marinesoldat, men det foreligger lite informasjon utover dette. Motorvognsettet skal ha
vært satt opp i spor to og klar til avgang.
1 tiltak: Møte avholdt mellom JBV (BSB og TV) og NSB for å diskutere strakstiltak for å bedre
forholdene vedr hensetting av type 72. Eget referat skrives og legges under sak 200700091 i doculive.
Tiltak: bedre skilting av "høyspenning livsfare", samt bedre belysning, evt. vakthold og
bevegelsesdetektorer. Det er i tillegg skrevet brev fra JBV til NSB vedr evt. utbedring av togsettene for
å forhindre klatring. Avventer tilbakemelding av dette og evt. øvrige større tiltak etter kost/nytte
vurdering av disse.
Synergisak 205564 – 10.06.2009 – Lodalen – 1 person alvorlig skadet
En 33 år gammel mann tok seg inn på Lodalen og klatret på hensatt kjøretøy. Personen kom for nær
kontaktledningen og fikk strømgjennomgang. Rettsprosessen i etterkant kjente vedkommende
psykotisk og at Jernbaneverket hadde mangelfull registrering av utbedring/ reparasjoner av de
barrierene som var satt opp (gjerde).
JBV angir i retten at JBV jobber med å få bedre dokumentasjon av vedlikehold av gjerder. En
forbedring er i ferd med å implementeres, men denne var ikke på plass i 2009.
Juridisk avdeling gjorde på oppdrag fra sikkerhetsdirektør en vurdering av dommen og anbefaler
bedre rutiner og etterlevelse av disse for vedlikehold av gjerder.
2 tiltak etter synergisaken:
• Området Lodalen er forskriftsmessig stengt for uvedkommende med gjerder og skilting.
• Oslo politikammer melder at saken er klassifisert som ulykke.
Synergisak 370383 – 06.06.2015 – Fetsund – 1 person hardt skadet
1 ungdom har klatret på Fetsund bru og fått strømgjennomgang.
2 tiltak:
• Det utarbeides risikovurdering av elsikkerhet for alle bruer
• Det monteres klatrevern på bru
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Synergisak 409189 – 08.05.2016 – Skarpsno – 1 person omkommet
En 20 år gammen mann klatret på et ballastrenseverk stående på linjen ved folkehøyskolen på
Skarpsno. Personen kom for nær kontaktledningen og fikk strømgjennomgang. Langs jernbanelinjen
hvor arbeidstoget sto parkert gikk det en vei som ble benyttet både av biler og fotgjengere for å
komme seg til nærmeste tettsted/sentrum. Veien var adskilt fra jernbanen med et gjerde og ble ofte
benyttet også av elever ved folkehøyskolen.
1 tiltak: Statens havarikommisjon for transport tilrår Direktoratet for samfunnssikkerhet og
beredskap å be Bane NOR SF å risikovurdere internt regelverk og praksis for inn- og utkobling av
spenning ved parkering på åpen linje.
Jernbaneverket besluttet etter denne ulykken å ikke endre den eksisterende praksisen
Synergisak 445284 – 05.03.2018 – Bergen – 1 person alvorlig skadet
En mann i 20-årene hadde klatret på et av Cargo Nets lokomotiv som stod parkert på Bergen
Godsterminal (spor 93) og fått strøm i seg. Dette skjedde like før klokken 04.00. Mannen ringte selv
til AMK og ble kjørt til Haukeland. Senere på dagen meldte sykehuset at mannen var lettere skadd.
Vedkommende oppgir at han passet seg for at det skulle komme tog og at han skulle falle ned, men
tenkte ikke på høyspenningsfaren. Klatret over gjerde på 2 m, gikk over sporene og klatret opp på
fronten av lokomotivet ved hjelp av håndtak og lykter (ikke via den avblendede stigen på siden). Tok
bilde med mobiltelefonen da han kom nær kontaktledningen, og ringte selv politiet for hjelp.
6 tiltak:
• Port til godsterminalen er utbedret, Det må etableres rutiner som sikrer at porten blir
reparert snarest når det oppstår feil på den. (dette er ikke et tiltak som ville forhindret denne
ulykken da el-sikkerhetstiltaket er frakobling ved betjening av bryter 23-825-J)
• Hengelås på bryter 23-825-J må byttes til en kraftlås.
• Det må kartlegges om byggegjerde er utformet på en forsvarlig måte.
• Gjerder må registreres som objekt og følges opp med generiske arbeidsrutiner.
• Tiltak lang sikt
• Bytte til kraftlås på resten av Bergen stasjon

8.7.2. Gjennomgang av gjeldende regelverk for prosjektering av kontaktledningsanlegg i
«Strupen»

Kontaktledningsanlegget i kulverten er bygget i 2003, etter Jernbaneverket sitt interne tekniske
regelverk. Det forelå ikke et forskriftsverk for dette på denne tiden. «Forskrifter for elektriske anlegg
forsyningsanlegg (produksjons- og distribusjonsanlegg)» av 1. juli 1994 utferdiget av
elektrisitetstilsynet med hjemmel i lov 24. mai 1929 nr. 4 beskriver i § 96 «Anlegg for vekselstrøm og
for likestrøm med driftsspenning over 800 volt.» at:
«1. Forskrifter, Forskrifter for slike anlegg oppstilles av Elektrisitetstilsynet i hvert enkelt tilfelle.»

Det er ikke kjent at slike krav er blitt stilt. NSB hadde på den tiden sitt eget «Trykk» som stilte krav.
Trykk 504 – «Forskrifter for elektriske jernbaneanlegg» den 01.01.1992, sier:
4. Ledningsanlegg, 4.1. Kontaktledning, 4.1.4. Bestemmelser for utførelse av kontaktledningsanlegg
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«4.1.4.3. Kontakttrådhøyde, Kontakttrådhøyden skal være min 5,50 m over skinneoverkant. Ved
profilbegrensninger som overgangsbroer, tunneler o.l. kan kontakttrådhøyden tillates å være min 5,0
m.»

Jernbaneverket sitt Teknisk regelverk JD 540 – Regler for prosjektering – Generelle tekniske krav –
Utgitt 01.01.1999 beskriver videre krav:
«5. Nærføringer og kryssinger
Dersom ikke noe annet er sagt gjelder kravene i [FEA-F].
5.1 Normalkrav til avstander
Spenningsførende deler skal ikke anbringes lavere enn 5,0 m over skinneoverkant. Dersom
kontakttrådhøyden reduseres, jfr. kap. 5.3.3, tillates spenningsførende deler anbrakt 4,0 m over
skinneoverkant.
5.2 Nærføring med vei
Den horisontale avstand fra nærmeste sted på vei, parkeringsplass, snuplass m.v. til
spenningsførende del skal være minst 4,0 m.
5.3 Nærføringer med områder åpne for offentlig ferdsel
Avstand fra marken til spenningsførende del skal ved områder åpne for offentlig ferdsel være
minst 5,0 m direkte målt.
For lukkede områder på Jernbaneverkets grunn tillates minste avstand 4,0 m fra marken til
spenningsførende del.»

Den 01.01.2001 følger en endring i det tekniske regelverket kapittel 5.1 hvor det skrives:
Normalkrav til avstand mellom spenningsførende del og skinneoverkant redusert fra 5 m til 4,85 m.
Gitt mulighet for dispensasjon ned til 4,5 m. Tillatelse til å gå ned til 4 m ved
kontakttrådhøydereduksjon fjernet. Krav om minimum 5,0 meter fra plattform til nærmeste
spenningsførende del tatt inn (flyttet fra avsnitt 5.7).
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8.7.3. Barriere analyse

Driftsleder har i «Risikoanalyse for hensetting under spenningssatt kontaktledning» laget et bowtie
diagram (vist under) for fare for at person klarer på kjøretøy og kommer for nær kontaktledningen og
får strømgjennomgang.

Analysen gir en beskrivelse av barrierene og har en vurdering av effekten disse barrierene vil ha for
ulike risikogrupper (alder / 1., 2. og 3. person osv).
Frekvensreduserende barrierer
•
•
•

•

Jernbanelovens § 9 definerer hensettingssporet/-området og kjøretøyet som forbudt
område.
Samfunnsnormer forteller hva som er naturlig adferd og ikke. Det er ikke naturlig å bryte
barrierer og det er ikke naturlig å klatre på kjøretøy.
Områdesikring hindrer at allmennheten uforvarende kan forville seg inn på jernbanens
område og utsettes for jernbanens farer og beskytte jernbanen rimelig mot allmennheten
(hærverk (tagging) og tyveri) gjennom
o avstand mellom publikumsområde og hensettingsspor.
o adgangshinder mellom publikumsområde og hensettingsspor (eks. gjerde for å
hindre/redusere ferdsel på forbudt område iht. jernbaneloven mm. og trafikkert
jernbanespor og hærverk/tyveri)
o advarselskilt om forbudt område iht. jernbaneloven mm. ved adkomstveier og
eventuelt på gjerde.
Aktivitet gjennom tilstedeværelse av personell (1.part) nær hensatte kjøretøy, for eksempel
skifting, drift og vedlikehold av kjøretøy, tilsyn, vakthold etc. kan virke avskrekkende
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Konsekvensreduserende barrierer
•

•
•

Kjøretøysikring gjennom
o avstand fra ståplass på kjøretøy til spenningssatt del i kontaktledningsanlegget og på
kjøretøyet.
o adgangshinder gjennom at kjøretøy er vanskelig å klatre på.
o advarselskilt om høyspenning livsfare ved adkomst til alle forhøyede ståplasser hvor
det er mulig å nå spenningssatte deler i kontaktledningsanlegget.
Personens forståelse av at elektriske anlegg innebærer sikkerhetsrisiko (elrisikoforståelse).
Frakopling av kontaktledningen som fjerner spenningssatt del. For kjøretøy som ikke
oppfyller krav om kjøretøysikring er frakopling eneste konsekvensreduserende barriere. For
arbeid nær ved gjelder FSE ved 1) frakopling og spenningsprøving og 2) sikring mot
innkopling.

For denne uønskede hendelsen er det ikke enda kjent hva motivasjonen og rasjonale til de tre
personene var, og det gjør det derfor ikke mulig å analysere. Noe det er mulig å si noe om er
tilstanden til barrierene Bane NOR hadde oversikt over.
•

•
•
•
•

•

Ca. 30 meter av gjerdet ved kulverten på Filipstad var ikke i henhold til teknisk regelverk. I
tillegg var jordmasse fylt på utsiden av gjerdet, som gjorde gjerdet lettere å forsere. På
hendelsestidspunktet var det et allerede eksisterende hull i gjerdet ved kulvertveggen som
kan ha gjort adkomsten til området enklere.
Det var skilting på Filipstad, men gjerdestrekket på 30 meter hadde ingen skilt som
informerte om adgang forbudt i henhold til Jernbaneloven §9.
Det var liten aktivitet av jernbanepersonell ved og i kulverten, samtidig som at Txp har
begrenset mot kulverten grunnet det gamle stillverket.
Materiellet hensatt i kulverten var av typen 69 som har stige mellom vognene, hvor det er
montert klatrehinder.
Det var skilting på det hensatte kjøretøyet som advarte om «høyspennings livsfare».
Skiltingen på langsiden var små, delvis slitt og tagget over, men skiltene mellom vognene var
store og tydelige. Siden det var mørkt i kulverten er det ukjent om personene hadde
mulighet for å se disse skiltene.
Den siste barrieren (frakobling) er den eneste sikre barrieren, hvor kontaktledningen ville
vært spenningsløs og faren for strømgjennomgang ville vært fjernet. Det var ikke tatt
frakobling i kulverten, og barriere var dermed ikke aktiv. Anlegget var vurdert som forsvarlig
for hensetting av kjøretøy under spenningssatt kontaktledning.
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8.7.4. Utfyllende informasjon til årsakstabell
8.7.4.1. Beskrivelse av krav til gjerder og gjennomgang av tilstand

3.3 Flettverksgjerde i Teknisk regelverk
«Flettverksgjerde benyttes i byer og tettbygde strøk og på steder for øvrig der det er viktig å holde
allmennheten utenfor jernbanens område, og for å beskytte allmennheten mot å komme i berøring
med høyspenningsanlegg. Punkt c) Gjerdet skal være min. 1,8 m høyt.»
Bane NOR har ingen generell gjerdeplikt, men kan følge av særskilte rettsgrunnlag, ref punkt 2.1
Gjerdeplikt i teknisk regelverk
(https://trv.banenor.no/wiki/Underbygning/Prosjektering_og_bygging/Gjerder). I tettbebygde strøk
og ved naboforhold som medfører risiko for farlig ferdsel på jernbanens område skal gjerder
vurderes. Filipstad er et slikt sted hvor det er tettbebygd strøk rundt og naboforhold som gjør at det
må tas ekstra vurderinger når det kommer til om det skal være gjerder og hvilken type gjerder som
skal brukes. Flettverksgjerder er gjerdetypen som benyttes i byer og tettbebygde strøk for å holde
allmenheten utenfor jernbanes område, og for å beskytte allmenheten mot å komme i berøring med
høyspenningsanlegg. For flettverksgjerder er det en rekke krav, hvor et av kravene er at gjerdet skal
være minimum 1,8 meter høyt. Når det kommer til vedlikehold skal gjerder som ikke oppfyller den
funksjon den skal ivareta skal utbedres og vedlikeholdes, eventuelt fjernes
(https://trv.banenor.no/wiki/Underbygning/Vedlikehold/Gjerder).
På Filipstad er det etablert flettverksgjerder rundt området. Gjerder går innunder kategorien
underbygning, som er ansvaret til linjen. De har en generisk kontroll av gjerder som skal
gjennomføres hver 24 måned. I perioden mellom de generiske kontrollene blir gjerder kontrollert
visuelt ved visitasjoner, når annet arbeid utføres i området og ved stikkprøver på plasser der det er
kjent at uvedkommende klipper seg gjennom gjerdet. Grunnen til at folk klipper seg gjennom
gjerdene kan være mange, for eksempel at de har funnet et sted å bo på innsiden, tagging,
spennende område de vil utforske eller at det er en snarvei. Her kan det ligge til grunn en kulturell
forståelse og holdning om at jernbane og kontaktledning ikke er så farlig som det egentlig er. Her kan
det refereres til at folk flest ferdes under ledningsnett daglig og krysser trikkeskinner i bymiljø. Bane
NOR-ansatte, togselskaper og tredjepersoner rapporterer inn skadede gjerder, som gjør at linjen
rykker ut og reparerer/erstatter ødelagte gjerder. I de fleste tilfeller vil man bruke metalltråd og «sy»
igjen hullet. Om hullet i gjerdet er for stort for å sy, eller at gjerdet er deformert på andre måter, vil
gjerdet bli erstatte av ny gjerdeduk.
Ved attraktive områder hvor det er kjent at det forekommer ødeleggelser på gjerder, noen steder så
ofte som daglig, meldes det ifra til faggruppeleder for at vedkommende skal ta en vurdering på om
det skal gjøres ekstra tiltak på stedet. Her fremkommer det fra intervjuer at det ikke er noen
systematikk for når slike ekstra tiltak blir iverksatt, men at det er en skjønnsmessig vurdering på når
dette gjøres. Det er mange faktorer som spiller inn når en slik vurdering skal tas. Dette er blant annet
kostnad ved å etablere et annet type gjerde, hyppighet på ødeleggelser og hvordan området ser ut
rundt gjerdet som blir klippet. I noen tilfeller kan det å sette opp et annet type gjerde bare flytte
problematikken til et nytt punkt.
Gjerdets funksjon er ikke å være et uoverkommelig klatrehinder, noe som i praksis vil være umulig å
få til, men å forhindre at uvedkommende forviller seg inn på området, samt markere at det er farlig å
bevege seg inn på jernbanens område (beskjed om å holde seg unna).
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Informasjonsinnsamling
Informasjonen er samlet inn gjennom intervjuer med personell som har god kjennskap til området i
tillegg til søk i Synergi. Synergi sak 497979 omtaler at uønskede personer har brukt området som
overnattingssted. I tillegg har det blitt foretatt søk med følgende søkekriterier i Synergi:
-

Søkeparametre meny: Sted (prosjekt): 1450 Filipstad stasjon (km:0.000-2.478)
Avansert meny: Årsaker – Årsak : Direkte årsaker – D3: Handling utført av tredjeperson,
Bakenforliggende årsaker – B6. Handling utført av tredjeperson, Mennesker/organisasjon –
Villet handling (Eller)

Med disse søkekriteriene kommer det opp 53 saker, hvor størsteparten av sakene omhandler hull i
gjerde, tagging eller ulovlig ferdsel i sporet. Første saken i dette søket er fra 2002.
Intervjuer med flere personer som har god kjennskap til arbeidet som gjøres med gjerder.
I Banedata er det også foretatt to søk:
-

Ved søk på KV-rapporter, Underbygning og input på «Velg banenummer»: 1450 Filipstad
stasjon, «Velg objekttype»: Gjerder (KU-GJE), ingen utfylling av dato eller km, «Velg
Driftsforstyrrelse»: Alle, «Status»: Alle – gir 11 resultater, med første registrering i 2012.

Ved søk på Objekter, underbygning og input «Velg objektstype»: Gjerder (KU-GJE), «Velg hierarki»:
Område, «Banenummer»: 1450 Filipstad stasjon, «Velg lokasjonsstatus»: Velg alle, «Velg
objektstatus»: Velg alle, åpent på km og objektnummer – gir 7 resultater, alle sist endret
(18.12).2018.

8.7.4.2. Hendelsesforløpet til det hensatte kjøretøyet

Togsettene eies av Norske Tog AS. Etter at kjøretøyet ble tatt ut av trafikk, har eier flere ganger vært i
kontakt med Jernbanedirektoratet i påvente av beslutning om skroting. Direktoratet har vært
avventende i sin beslutning med tanke på uavklarte fremtidige behov.
Kjøretøyet flyttes fra Sundland til Filipstad 15. mars 2018, på grunn av manglende sporplass til
hensetting på Sundland. Kjøretøyet hensettes på utvendig sporområde, men flyttes i august 2018 inn
i Strupen for videre hensetting, og hensettes etter bestemmelsene jmf. SJN 2.9
Det er noe usikkerhet rundt eksakt dato for når kjøretøyet flyttes inn i «Strupen»/kulvert. UA har
grunn til å tro at kjøretøyet flyttes inn i kulvert for å;
•

Frigjøre sporplass til kritisk kjøretøy som er i daglig drift

•

Gjøre kjøretøyet mer utilgjengelig for tagging/uønsket aktivitet

Det er ikke ukjent problematikk at togsettene som er i daglig trafikk, men som hensettes på Filipstad
er gjenstand for tagging. Dette understøttes av innmeldinger i Synergi og Mantenas egen statistikk
over kjøretøy som må rengjøres for tagging.
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8.7.4.3. Bakgrunn for tillatt hensetting i kulvert

Tidlig på 2000 tallet ble det iverksatt en vurdering av risiko på stasjoner der Jernbaneverket
hensetter kjøretøy. Det var daværende Sakkyndig Driftsleder som gjorde denne analysen. På
bakgrunn av denne ble punkt 2.9 i strekningsbeskrivelsen laget. Denne beskriver hvor vi kan hensette
kjøretøy under spenningssatt kontaktledning. Kriteriene var lysforhold, betjent stasjon, gjerder,
skilting, porter, stor gjennomgangstrafikk, nærhet til skoler osv. og en generell gjennomgang av
områdesikring. Med denne som bakteppe ble vurderingen at noen spor kunne tillates og hensette
under spenning og noen steder ikke tillatt. Dette dokumenteres i strekningsbeskrivelsen.
Fillipstad spor 3-19 er funnet forsvarlig for hensetting under spenningssatt kontaktledning.
1. juni 2018 ble det tilsatt ny Driftsleder for Bane NOR. På slutten av 2018 utarbeidet han en ny
strategi for vurdering av kjøretøy med tanke på hensetting under spenningssatt kontaktledning. Det
har resultert i en større rapport om hvilke kriterier som skal brukes for å vurdere kjøretøyet. Dette
går mer på å si noe om klatremuligheter på selve kjøretøyet og sikringskrav til hensettingsområder og
-spor. Det er utarbeidet skjema som letter arbeidet for å si om de er fullgod, nesten fullgod eller
utilstrekkelig. Dette er et stort arbeid som pågår fortløpende.

8.7.4.4. Organisering av Driftslederapparatet i Bane NOR

Fram til ca. 2001 hadde NSB og JBV et særlig elektrisitetstilsyn som fulgte opp elsikkerheten som en
spesialordning med tillatelse fra DSB. Dette hadde juridiske utfordringer og ble avviklet. DSB innså
behovet for sterkere oppfølging av JBV gjennom særforskriftene.
Organisering av Driftslederapparatet har også forandret seg. Frem til 1 april 2014 var det Driftsledere
i Nord, Øst, vest og sør. De hadde sitt ansvar innenfor gitte grenser og utøvde dette ihht. forskrifter
gitt av DSB.
Fra 1 april 2014 ble organiseringen av områdene i Bane NOR forandret. Det ble seks direktører i
områdene Oslo, Øst, Midt, Nord, Vest, Sør og Energi. Under hver direktør ble det ansatt en
Driftsleder med ansvar for hver sitt område. Det var da Områdedirektør som var definert som eier av
elektroanleggene, men som igjen bemyndiget sakkyndig Driftsleder dette ansvaret. Dette er i tråd
med forskrifter. Driftsledergruppe var da en samlet gruppe som hadde jevnlige møter der løsninger
og beslutninger ble behandlet.
Fra 1. juni 2018 besluttet Bane NOR å ansette en Driftsleder som har ansvaret for hele nettet, både
lav og høyspenning. Eieransvaret ble i den forbindelse flyttet fra Områdedirektør til Konsernsjef.
Driftsleder ble organisert under Teknisk Direktør. Driftsleder innehar i tillegg også stilling som
seksjonsleder i teknologi og regelverk. I samme tidsrom er de gamle driftsledere ansatt i teknisk
støtte som assisterende driftsledere med samme myndighet, men intet ansvar i henhold til §3 i FSE.
Det som da er realiteten, er at assisterende driftsledere har en personalleder i teknisk støtte og en
fagleder i teknologi.

8.7.4.5. Beskrivelse av strømforsyningssystemet relevant for hendelsen

Tekst fra teknisk lærebok:
Hvis effektbryteren har fått utløseimpuls fra overstrømsrelé, distanserelé eller underspenningsrelé,
kan det foretas opptil 3 automatiske gjeninnkoblingsforsøk. Det første gjeninnkoblingsforsøket
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foretas 5 sekunder etter at effektbryteren ble koblet ut, deretter 30 og 180 sekunder etter at forrige
gjeninnkoblingsforsøk er avsluttet. Hvis også det tredje forsøket er mislykket blokkeres bryteren for å
hindre overbelastning på anlegget og fare for personer ute i anlegget. Deblokkering av bryteren
gjøres ved ut-kommando fra kontrolltavlen eller fjernkontrollen. Innkoblingsforsøket regnes som
mislykket hvis:
•
•

Fasesperren hindrer innkobling
Prøvebryteren kobler ut uten at effektbryteren legges inn Effektbryteren for ny
utkoblingsimpuls fra et vern innen en gitt tidsforsinkelse (0-90 sekunder)

Organisering av beredskap
Ved ulykker på eller i nærheten av vårt høyspenningsanlegg har Bane NOR en førstelinjeberedskap.
Denne ivaretar Brann og Redning i de respektive kommuner. Personell ved Brann og redning får årlig
opplæring i denne førstelinjeberedskapen. Den består i en teoretisk og en praktisk opplæring der de
må utføre spenningsprøving og jording av våre kontaktledningsanlegg. Videre får de utlevert
godkjent utstyr til å jorde ned anleggene til Bane NOR, og som Bane NOR har årlig dokumentert
kontroll av. Lister over godkjente personer blir sendt over til elkraftsentralen. Ved en ulykke der for
eksempel beredskapsleder ber om frakopling må navnet stå på innsendt liste, ellers vil ikke
vedkommende få tillatelse til å forestå arbeidet og bli utpekt som leder for elsikkerhet for denne
oppgaven. Denne ordningen som førstelinjeberedskap har eksistert i mange år, og har
erfaringsmessig fungert godt. Brann og redning er ofte de første på ulykkesstedet.
Overvåkning og feildeteksjon
Alle store overføringsanlegg blir overvåket 24/7. Dette gjelder også Bane NORs egen elkraftsentral
som er plassert i samme rom som vaktleder. De overvåker og er leder for kobling når oppdrag/
arbeid på høyspenningsanlegget skal utføres. De er bemyndiget av Driftsleder og utfører sine
oppgaver i henhold til STY - 600636. Som nevnt over har leder for kobling oversikt over alle anlegg
som hører inn under deres område. De får en blinkende lampe på dataskjermen og et akustisk signal.
Det akustiske signalet er ofte slått av på dagtid da det ofte forekommer signaler om feil. Ved en
kortslutning får leder for kobling de nevnte signaler, da ved første utkobling. Det kreves ingen
handling fra leder for kobling ved hverken første eller andre gjeninnkobling. Det er først ved tredje
utkobling at bryter går i blokkering. Da skal leder for kobling begynne å feilsøke i anlegget for om
mulig og kartlegge omfanget og stedet for feilkilde. Instruksen er bygget opp slik da det ofte
forekommer utkoblinger i anlegget som er av den art hvor feilen ofte forsvinner av seg selv. Det kan
være fugler, en kvist eller lignende.
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8.7.4.6. Varslingsforløp

Diagrammet over er utarbeidet av systemadministrator BaneCIM i Synergienheten. Diagrammet viser
viktige punkter i varslingsforløpet, og når hendelsen optimalt sett kunne ha blitt varslet videre til
lokal og sentral kriseledelse. Det er funnet flere årsaker til at varslingen ikke nådde fram til lokal
kriseledelse før 18:18:
-

Vaktleder og fører av hendelseslogg hadde ikke lang erfaring med hendelseslogg og Bane
CIM
Hendelseslogg ble registrert umiddelbart etter at vaktleder ble varslet av Brann og Redning,
men det ble ikke krysset av for sms/epost varsel eller at hendelsen skulle sendes til Bane CIM

Da Adm. vakt ble varslet av vaktleder spurte adm.vakt om vaktleder kunne registrere hendelsen i
Bane CIM, vaktleder bekreftet men at det kunne ta litt tid siden situasjonen var hektisk.
I dagens løsning er adm. vakt en hjemmevakt som har myndighet til å beordre personell ut til
feilretting. Det er i tillegg vaktordninger for krisevakt, og snøvakt. Å samle disse funksjonene i en
operativ stilling på trafikkstyringssentralene ville kunne spart tid ved hendelser, samtidig som
trafikkstyringssentralen ville fått inn spisskompetanse på infrastrukturen som kunne bidra til gode
løsninger ved hendelser. Det ville også forenklet kommunikasjonen hvor togleder eller vaktleder
ellers ville måtte bruke tid på å sette adm. vakt inn i aktuelle situasjoner så gode beslutninger kan
tas.
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8.7.5. Bilder
8.7.5.1. Skisse over Filipstad hensettingsområde

8.7.5.2. Sporplan for Filipstad, spor 3 og 12 går videre inn i kulvert
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8.7.5.3. Koblingsskjema Filipstad (EH-007659-00)

8.7.5.4. Foto fra befaring 26.02.2019. Bildet viser inngang til kulvert («Strupen»)
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8.7.5.5. Foto fra befaring 26.02.2019. Bildet tatt fra inngang til kulvert. Det fremste 69-settet kan
sees i venstre spor.

8.7.5.6. Foto fra befaring 26.02.2019. Bildet viser ulykkesstedet, på midten av det bakre 69settet. Pil viser området politiet fant kontaktmerker.
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8.7.5.7. Foto fra befaring 26.02.2019. De to bildene nedenfor viser madrasser, stoler og puter
som lå mot den innerste delen av kulvert
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8.7.5.8. Foto fra befaring 26.02.2019. Foto tatt innerst fra kulvert, ser mot åpningen.
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8.7.5.9. Foto fra befaring 26.02.2019. Foto viser piktogrammer ved området ulykken skjedde.
Det er ikke kjent om dette var stedet klatringen på settene startet. Pilene viser piktogrammer
«Høyspenning livsfare». De små på siden er slitt og delvis tagget ned, men de store mellom
vognene er tydelige. Stigen på bildet har klatrevern.
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8.7.5.10. Nyoppsatt gjerde og skilting

