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2Standardisering
Fra skreddersøm til standardisering 

Standardisering er prosessen med å implementere og utvikle tekniske standarder basert på
samarbeid mellom organisasjoner og bedrifter, inkludert vei- / jernbane myndigheter, konsulenter, 
entreprenører, leverandører og produsenter, men også brukere og andre nasjonale og internasjonale
interessenter er en viktig del av samarbeidet.

Generelt fører standardisering til bedre kompatibilitet, interoperabilitet, sikkerhet, repeterbarhet og 
kvalitet.

Standardisering letter innovasjon fordi det gir strukturerte metoder som gjør det enklere å formidle
ideer og kunnskaper om ledende teknologier og beste praksis.

Hensikt bak den funksjonsbaserte tilnærmingen er blant annet å unngå detaljstyrende
bestemmelser og legge til rette for fleksibilitet i valg av metoder, fremgangsmåter og
teknologiutvikling (men sikret gjennom krav satt til funksjonalitet).
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Sikkerheten påvirkes i stor grad av 
svakheter i konstruksjon og installasjoner. 

Vedlikeholdsbarhet

Konstruksjon, infrastruktur, installasjoner og 
utstyr har alle en viktig rolle i forhold til 
sikkerheten til trafikantene. 

Pålitelighet

Nedetid på tunneler som følge av svakheter 
i konstruksjon og installasjoner fører til 
stengninger, samfunnsøkonomiske 
kostnader og løpende unødvendige 
kostnader på drift og vedlikehold. 

Tilgjengelighet2
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1
Utviklingsbehov

Tunnel konstruksjoner og -installasjoner har i 
dag store svakheter som påvirker blant annet 
pålitelighet, fremkommelighet, 
vedlikeholdsbarhet og  sikkerhet ved våre 
tunneler. 

Tunneler med svakheter påvirker i stor grad 
kostnader, levetid på konstruksjon og 
installasjoner, og gir i mange tilfeller store 
samfunnsøkonomiske kostnader i form av 
hyppigere driftsstans og stengninger. I tillegg vil 
svakheter kunne påvirke sikkerheten betydelig. 

Viktig å ta i bruk beste praksis og slike initiativ vi 
ser her i dag skal være pådriver for forskning, 
utvikling og forbedring.

Forskning, utvikling og forbedring fører til at vi 
får mer pålitelige løsninger, som er tilgjengelige 
med få feil, vedlikeholdsvennlige og gir en god 

 

4 Sikkerhet

For å sikre at konstruksjon og installasjoner 
har sin funksjon over tid må det utføres 
periodiske vedlikehold. Det må 
tilrettelegges løsninger som tar hensyn til 
disse vedlikeholdsoppgavene.

Utfordringer og beste praksis



4Standardisering
Fra skreddersøm til standardisering 

Erfaring viser at det er stor avstand mellom ønsket situasjon og status i dag. Det er tatt initiativ til 
standardisering på ulike områder, men på de store betydningsfulle områder innen konstruksjon og 
installasjoner i tunneler er det store mangler.

Det er viktig å få kartlagt hvor skoen trykker. Da kan en systematisere informasjon, finne fellesnevnere 
og ikke minst prioritere hva som bør tas først, hva har størst betydning for økonomi, helse, miljø og 
sikkerhet, pålitelighet, tilgjengelighet, vedlikeholdsbarhet og sikkerhet for trafikantene.

• Kartlegge
• Prioritere
• Iverksette ulike tiltak og iverksette komitéer

En god prosess som prioriterer de riktig fokusområdene vil få på plass riktige argumenter og gjøre det 
enklere å få forankret arbeidet hos viktige interessenter. En god forankring er en forutsetning for 
ressurser og støtte i arbeidet.

Interessentene må vite at arbeidet er både relevant og har en verdi å prioritere før slike ressurser og 
midler gis
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Initiativet: Norwegian 
Tunnel Safety Standard
Norwegian Tunnel Safety standard er et konsept for
utvikling, forbedring og standardisering av metoder
og teknologi som har en betydning for måten vi
bygger, drifter og vedlikeholder vegtunneler.

Målsetning med standardiseringsarbeidet er å
utvikle en innovativ og bærekraftig nettverk for
forbedring og utvikling av standarder, og gjennom
dette arbeidet bidra til å bedre måten vi bygger,
drifter og vedlikeholder nasjonalt og internasjonalt.

NTSC ønsket å etablere ressursgrupper innen
aktuelle fagområder og ressursgrupper får i
oppgave å søke beste praksis, utarbeide forslag til
standard, RAMS og HMS vurdere forslag og legge til
rette for høring, godkjenning av standard og
tilrettelegging for BIM.

Tunnelstandard

o Planlegging, Prosjektering og 

Bygging

o Forvaltning

o Beredskap, Redning og Innsats

o Drift og Vedlikehold

o Konstruksjonselementer

o Infrastruktur

o Styring, Overvåkning og ITS

o Ventilasjon

o Belysning, Skilt og Markering

o Sikkerhetsutrustning

o Output: Standarder, 

Til i  til BIM

Relevante fag områder
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Forskning og utvikling må tilrettelegges og 
støttes for å få på plass konstruksjoner og 
installasjoner som er pålitelige, 
tilgjengelige, vedlikeholds-vennlige og sikre 
for våre trafikanter. Erfaring viser at det 
påløper store merkostnader for både 
samfunn og på infrastruktur som følge av 
dårlig kvalitet. 

Har vi tilrettelagt for utvikling og 
forbedring?

Erfaringer fra Norge og Europa viser at det 
skal lite til at en brann i et større kjøretøy 
utvikler seg til katastrofebrann. 

Tunnelbranner skjer!

Erfaring viser at brannvesen og 
innsatsledelse må ha grunnleggende 
utdanning innen tunnelbrann og taktikk. 
Dette er viktig for sikkerheten til 
brannmannskap, men er også avgjørende i 
forhold til å redde liv. 

Er aktørene godt nok forberedt?2

3

1Tunnelsikkerhet
Utfordringer

I de siste årene har vi opplevd store branner i 
norske vegtunneler. Branner som fort kunne ha 
blitt til katastrofebranner, med mange drepte.

Europa har opplevd slike katastrofebranner. 
Læring og etterfølgende arbeid viser oss at det 
er helt avgjørende for utfallet ved slike 
hendelser at alle aktører er godt forberedt.

Samtidig ser vi at tunneler, som er blitt en så 
viktig, kompleks og sårbar del av 
infrastrukturen, har store svakheter med tanke 
på pålitelighet, fremkommelighet, 
vedlikeholdsbarhet og  sikkerhet.
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Hva påvirker sikkerhet?

Commissioning and safety 
approval

Are the regulations, our processes 
and the documentation sufficient?

It´s a complex picture



8Planlegging, analyse og utførelse
Relevante fagområder

RG1 RG2 RG3 RG4
Antall aktuelle org/bedrifter: 25 32 12 11



9Konstruksjon og installasjoner
Relevante fagområder

RG5 RG6 RG7 RG8 RG9 RG10
Antall aktuelle org/bedrifter: 23 20 22 19 20 52
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RAMS er etterpåklokskap på forhånd

Bygging av tunneler medfører et langsiktig forvaltning, drift 
og vedlikeholdsansvar. 

Det er derfor nødvendig at valg av løsninger og teknisk 
utstyr blir gjort på bakgrunn av levetidsbetraktninger og der 
også oppetidsberegninger og drift- og vedlikehold er 
vurdert og satt krav til (funksjonsbaserte krav).

Ikke minst for å sikre at sikkerheten er ivaretatt gjennom 
pålitelige løsninger.

Det er viktig å tenke levetid og bruk?
etterpåklokskap på forhånd 
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Livsløp

Kostnad

Gevinst potensial

Byggeperiod
e

Ønsket

Ikke ønsket

Fra plan til bygging

Påvirkning

Kostnader
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Kostnader over tid
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FAKTOR

03
Utvikling til eget 

beste!
Deltakerne og deres bedrifter får 

anledning til å påvirke nasjonal 

og internasjonal utvikling og 

forbedring innen eget 

fagområde.

OPTION

04
Bygge nettverk!

Deltakerne får anledning til å 

bygge nettverk, og utvikle sine 

produkter og tjenester gjennom 

samarbeid, møter og aktiviteter.

FAKTOR

01
Bransje samarbeid!

Utviklingssamarbeid basert på 

kunnskap og erfaring på tvers av 

aktørene i bransjen

FAKTOR

02
Tenker enkelthet!

Ved bruk av enkle effektive 

prosesser med fokus på relevant 

informasjon og rask vei frem til 

målet.

Hva skal til for å lykkes?
Faktorer som kan skape entusiasme

Skaper nasjonale og internasjonale 
møteplasser som har stor verdi for 
deltakende bedrifter. 

Viser resultat på innovative måter 
gjennom bruk av 3D modeller og 
nettbaserte løsninger.

RESULTAT
Klare og tydelige mål som 
sammenfaller med deltakende 
bedrifters mål. 

MÅL ARENA
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