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• Norge har om lag 1100 vegtunneler 

• 148 er lengre enn 2 kilometer 

• 35 er undersjøiske med høy stigningsgrad (>5%)

• Undersjøiske vegtunneler er betydelig overrepresentert i statistikken 
over branner og tilløp i kjøretøy i Norge 

• Tunge kjøretøy (>3,5t) er overrepresentert i disse brannene 

• Tekniske problemer er den hyppigste årsaken 

Bakgrunnsinformasjon 



• Vanligvis er vegtunneler minst like sikre som tilsvarende vegstrekninger i fri luft 

• Katastrofepotensial ved brann 

• Ryfylketunnelen, verdens lengste undersjøiske tunnel (14,4 km)

• Høy sikkerhetsnivå (tverrslag hver 250 m, robust ventilasjonssystem, 
kameraovervåkning, osv.)

• I RBR sin risikoanalyse fra 2018 erkjennes det stor usikkerhet knyttet til 
beredskapen i lange undersjøiske tunneler 

• Lange og komplekse systemer øker behovet for kompetanse 

Bakgrunnsinformasjon  



• Medlem av styrings- og arbeidsgruppen til 
Rogaland fylkeskommune 

• Aktivt medlem i NTSC (Norwegian Tunnel 
Safety Cluster)

• Samarbeid med UiS innen forskning 
knyttet til tunnelsikkerhet 

• Deltaker og foredragsholder på nasjonale og
internasjonale konferanser 

• Aktiv interessent ved bygging av tunneler 
• Tilsyn i norske tunneler 
• Deltaker i internasjonale 

tunnelsikkerhetsprosjekt

Fokus på tunnelsikkerhet 



Prosjektets bakgrunn 



Tunnelbranner siste 8 årene 

11 - Oslofjordtunnlen 15 - Skatestraumtunnlen13 - Gudvangatunnelen 15 - Gudvangatunnelen 

17 - Fjærlandtunnelen 17 – Oslofjordtunnelen 
18 – Bømlafjordtunnelen 19 – Gudvangatunnelen 



• Tunnelbrann representerer en av de mest komplekse og utfordrende 
innsatsene hvor brann- og redningspersonell blir involvert 

 Tilkomstmuligheter (lang innsatsvei) 

 Utstyr, responstid

 Fysiske og psykiske utfordringer 

 Stor usikkerhet 

 Fluktmuligheter for evakuerende 

 Brann og røykutvikling 

Innsats i tunnel 



• Tunnelsikkerhet er avhengig av tunnelenes design, sikkerhetsutrustning, 
opplæring av innsatspersonell og deres kompetansenivå

• For at brann- og redningstjenesten skal kunne utføre en effektiv innsats, er 
det essensielt at personellet besitter tilstrekkelig kunnskap og ferdigheter 

• Det norske beredskapssystemet er delvis selvregulert, noe som oppmuntrer 
til kreative løsninger

• Både norske myndigheter og lokale brannvesen må derfor tilrettelegge for 
utvikling av effektive opplæringssystemer 

Prosjektet



• Overordnet problemstilling: Hvordan kan brann- og redningstjenesten utrustes 
med prinsipper, metoder, modeller og andre verktøy for å oppnå økt læring og 
kompetanse i tunnelsikkerhet? 

• Hovedmål: Bidra til å øke kunnskapen og kompetansen i brann- og 
redningstjenesten for å sikre best mulig forebygging, beredskap og håndtering av 
en eventuell tunnelbrann 

• Delmål: 
• Analysere dagens rammeverk for opplæring i tunnelbrannsikkerhet 

• Kartlegge dagens kunnskap og kompetansenivå i tunnelbrannsikkerhet 

• Oppnå innsikt i hvordan brann- og redningspersonell utvikler sin kunnskap 

• Utvikle og teste treningsprogrammer og opplæringsaktiviteter

Problemstilling og delmål



• «Applying Systems Theory to Increase Competence in Tunnel Fire Safety –
Focusing on the Fire and Rescue Services»

• Hvordan tunnelsikkerhetsopplæringen kan designes for å oppnå økt kompetanse 
blant brann- og redningspersonell 

• Analyse av dagens rammeverk for opplæring og samspillet mellom ansvarlige 
aktører 

• Opplæringssystemet mangler nødvendige rammebetingelser for å utvikle effektive 
opplæringsaktiviteter 

• Vi anbefaler et rammeverk for å vurdere ytelsen av opplæringssystemet 

• Foreslår tiltak for å regulere innholdet i opplæringsaktivitetene 

Artikkel – ESREL 2019



Opplæringssystemet i tunnelbrannsikkerhet 



• Mangfoldet av aktører og organisasjoner, samt interaksjonen mellom 
disse bidrar til systemets kompleksitet 

• Dagens komplekse systemer krever en ny 
sikkerhetsstyringstilnærming basert på systemteori

• Sikkerhet betraktes som et kontrollproblem som håndteres gjennom 
innføring av reguleringer/ begrensninger på komponentenes aktiviteter 
på de ulike nivåene i et system

• Ulykker oppstår når interaksjoner i systemet bryter med 
begrensninger, eller hvis begrensinger er utilstrekkelige 

Opplæringssystemet i tunnelbrannsikkerhet 



• NOU 2012: 8 «Ny utdanning for nye utfordringer. Helhetlig 
utdanningsmodell for fremtidig personell i brannvesenet» 

• En persons kunnskaper, ferdigheter og holdninger 

• En person som ikke bare behersker et faglig område, men også kan 
anvende sin faglige kunnskap i situasjoner som er usikre og 
uforutsigbare 

Kompetansebegrepet 



• Innsats i tunnel er innført i kursplan for brannkonstabel

• Det allokeres 2 timer undervisning til dette emnet 

• Mål for kurset: Eleven skal vite om ulike utfordringer knyttet til 
hendelser i tunneler 

• Læringsutbytte: 

• Eleven skal vite om farer ved innsats 

• Eleven skal vite om tilgengelig utstyr og hvordan det benyttes 

• Eleven skal vite om tekniske installasjoner i tunnelene og hvordan disse virker 

Læringsmål og utbytte 



• Kunnskapsmål er formulert med bakgrunn i følgende begreper: 
anvende, forstå, vite 

• Ferdighetsmål er formulert med bakgrunn i følgende begreper: 
beherske, selvstendig utføre, under ledelse 

 ingen formelle krav til kompetanse knyttet til innsats i tunnel 

Begrepsbruk i kursplan for 
brannkonstabel 



• Dagens rammeverk for opplæring legger ingen spesifikke føringer 
for hvordan brann- og redningstjenesten skal øke sin kompetanse 

• Opplæringssystemet mangler en prosess som skal overvåke 
aktiviteter og gi tilbakemeldinger til beslutningstakere knyttet til 
personellets kompetansenivå

• Høy frihetsgrad for implementering av opplæringsaktiviteter 

• Kompetansenivået vil variere betraktelig 

Funn 



• Farekilde 1: mangelfulle læringsmål og forventet utbytte i 
læringsprosessen

• Sikkerhetsbegrensinger: 

• Læringsmålene skal reflektere de ulike nivåene i organisasjonen 

• Forventet læringsutbytte skal samsvare målene i planlagte 
opplæringsaktiviteter 

Anbefalinger 



• Farekilde 2: Konteksten reflekterer ikke reelle utfordringer 

• Sikkerhetsbegrensninger: 

• Sikre balanse mellom fysiske og psykiske krav som brann- og 
redningspersonell kan møte i reelle situasjoner 

• Sikre realistiske treningsarenaer

Anbefalinger 



• Farekilde 3: Involveringsaspekter blir undervurdert i læringsprosessen

• Sikkerhetsbegrensninger: 

• Instruktører skal besitte nødvendig fagkunnskap, ferdigheter og pedagogiske 
evner 

• Læringsprosessen skal skape engasjement  - motivasjonsfaktorer 

Anbefalinger 



• Farekilde 4: Beslutningstaking og respons i læringsprosessen mangler 
viktige aspekter 

• Sikkerhetsbegrensninger: 

• Utvikle personellets evne til å utføre mentale simuleringer av ulike scenarier 

• Utvikle personellets evne til å bruke og allokere tilgjengelige ressurser 

Anbefalinger 



• Sendt til alle norske brann- og redningstjenester som har tunneler lengre enn 
1 km i sitt ansvarsområde. 

• Hensikten:  
• Kartlegge dagens kunnskap og kompetansenivå i tunnelsikkerhet, samt i hvilken grad 

brann- og redningspersonell er forberedt på å ivareta sikkerheten i norske tunneler

• Kartlegge eksiterende opplæringsaktiviteter i tunnelbrannsikkerhet, samt hvorvidt 
disse bidrar til utviklingen av kunnskap og kompetanse

• Oppnå innsikt i forhold som brann- og redningspersonell betrakter som essensielle i 
en opplæringssituasjon

• Oppnå innsikt i hvordan ulike brann- og redningstjenester jobber med konkrete 
hendelser fra tunneler

Spørreskjemaundersøkelsen 



• 95 brann- og redningstjenester har deltatt 

• 1936 brann- og redningspersonell har fått tilgang til undersøkelsen 

• 939 besvarelser som representerer en svarprosent på 48,5% 

• Beredskap, forebyggende og alarmsentralen 

• Størst representativitet blant følgende grupper: brann- og redningssjef, 
leder beredskap, leder forebyggende, brigadesjef, utrykningsleder og 
brannkonstabel 

Deltakelse og representativitet 



• Faktoranalyse for å avdekke underliggende dimensjoner i 
spørreskjemaet 

• 3 underliggende kunnskapsdimensjoner 
• Spesifikk kunnskap om tunneler (tunnelenes særegenheter og utforming, sikkerhetsutrusting 

og ressurstilgang, beredskapsplaner og objektplaner, prosedyrer og tiltakskort, tilgjengelige 
ressurser i eget brannvesen, tilgjengelige ressurser i nabobrannvesen)

• Generell kunnskap om tunneler (trafikanters atferd ved stor tunnelbrann, brannutvikling ved 
store tunnelbranner)

• Kunnskap om forebyggende forhold (tunnelenes tilstand, sikkerhetsnivå blir opprettholdt, 
sikkerhetsutstyr blir vedlikeholdt)

Eksplorerende faktoranalyse 



• Hypotese: 

«Brann- og redningspersonell som har erfart uønskede hendelser i tunnel 
opplever et høyere kunnskapsnivå knyttet til tunnelsikkerhet, enn brann- og 
redningspersonell som ikke har erfart uønskede hendelser i tunnel»

• Analysemetode: multippel regresjonsanalyse  

• Avhengige variabler: spesifikk kunnskap om tunneler, generell kunnskap 
om tunneler, kunnskap om forebyggende forhold 

• Uavhengige variabler: involvering i redningsaksjoner knyttet til 
trafikkulykke i tunnel, involvering i rednings- og slokkeaksjoner knyttet til 
brann i tunnel, involvering i hendelse med farlig gods i tunnel

Hypotesetesting 



• Spesifikk kunnskap om tunneler statistisk signifikant kun for involvering i 
redningsaksjoner knyttet til trafikkulykke i tunnel og involvering i rednings-
og slokkeaksjoner knyttet til brann i tunnel

• Kontrollert for andre uavhengige variabler: antall år i brannvesenet og 
deltakelse i opplæringsaktiviteter 

• Antall år i brannvesenet har størst forklaringskraft etterfulgt av deltakelse på 
tunnelseminaret ved Runehamar testtunnel og deltakelse i andre 
opplæringsaktiviteter i regi av andre aktører 

• Involvering i tunnelhendelser har en indirekte effekt på graden av spesifikk 
kunnskap om tunneler. Effekten blir mediert gjennom erfaring og deltakelse 
i opplæringsaktiviteter 

Hypotesetesting



• Generell kunnskap om tunneler statistisk signifikant kun for involvering i 
redningsaksjoner knyttet til trafikkulykke i tunnel og involvering i rednings-
og slokkeaksjoner knyttet til brann i tunnel

• Kontrollert for andre uavhengige variabler: antall år i brannvesenet og 
deltakelse i opplæringsaktiviteter 

• Deltakelse i intern opplæring og på tunnelseminaret ved Runehamar 
testtunnel har størst forklaringskraft etterfulgt av antall år i brannvesenet 

• Involvering i tunnelhendelser har en indirekte effekt på graden av generell 
kunnskap om tunneler. Effekten blir mediert gjennom deltakelse i 
opplæringsaktiviteter og antall år i brannvesenet

Hypotesetesting



• Kunnskap om forebyggende forhold om tunneler ikke statistisk 
signifikant for involvering i tunnelhendelser

• Testet for andre uavhengige variabler: antall år i brannvesenet og 
deltakelse i opplæringsaktiviteter 

• Antall år i brannvesenet har størst forklaringskraft etterfulgt av 
deltakelse på tunnelseminaret ved Runehamar testtunnel og deltakelse 
i intern opplæring 

• Involvering i tunnelhendelser har ingen effekt på graden av kunnskap 
om forebyggende forhold 

Hypotesetesting



• Hypotese: 

«Brann- og redningspersonell som har erfart uønskede hendelser i tunnel 
opplever et høyere kunnskapsnivå knyttet til tunnelsikkerhet, enn brann- og 
redningspersonell som ikke har erfart uønskede hendelser i tunnel»

• Støttet 

• Effekten av involvering i tunnelhendelser er indirekte 

• Graden av kunnskap blir mediert gjennom deltakelse i opplæringsaktiviteter og 
antall år i brannvesenet 

Hypotesetesting



• Innsats i tunneler (2 timer grunnkurs NBSK): Oslo 20,3%

• Tunnelseminaret ved Runehamar testtunnel: Møre og Romsdal 23,5%

• Intern opplæring i eget brannvesen: Oslo 72,5%

• Annen opplæring i tunnelsikkerhet i regi av andre aktører: Oslo 30,4%

• Ingen: Østfold 23,7%

Deltakelse i formelle opplæringsaktiviteter



• Grupper med minst deltakelse i formelle opplæringsaktiviteter: 
branninspektør (27,5%), operatør alarmsentral (21,4%), alarmsentral 
vaktleder (20%), leder forebyggende (16,7%)

• Personell uten utrykningsansvar er mindre involvert i 
opplæringsaktiviteter, enn personell med utrykningsansvar 

• Personell i deltidsstillinger er mindre involvert i formelle 
opplæringsaktiviteter (18,1%), enn personell i fulltidsstillinger (9,3%) 

Deltakelse i formelle opplæringsaktiviteter



Takk for oppmerksomheten! 


