
Statens 

Jernbanetilsyn 
 

Sikkerhetsseminar 2013 

Barrierer og Beredskap 

Jarle Røssland 

Flytoget AS 

 

15. oktober 2012 



Gardermoen stasjon 



• 7. oktober 2012 kl. 15:26 

• Flytog 3560 

Gardermoen stasjon, spor 3 

• 2 flytogansatte om bord 

ALARM! 



Ingen registrerte personskader 

Flypassasjerer rammet av forsinkelser og innstillinger på alle tog 

Skadet togsett ute av drift i 22 dager 

Skader på toget beregnet til MNOK 1,1 

 

 

Antatt årsak:  

Forurenset olje etterfylt i hovedtransformator etter ordinært 

vedlikehold. Knallgass ble utviklet som følge av dette, og gnist fra 

toget antente gassen. 

 

Konsekvenser og årsak 



• Flytogfører melder om feilmeldinger fra høyspentsystemet på 

toget 

• Togets redundante systemer foretar automatiske 

gjenninnkoblingsforsøk 

• Fører registrerer et høyt smell og observerer videre røykutvikling 

bak i toget 

• Røykdetektorer utløser brannalarm på jernbanestasjonen 

• Flytogfører varsler togleder med nødanrop 

• Nødanropet stopper ankommende tog fra å kjøre inn på 

stasjonen 

 

 

 

 



• Flytogvert iverksetter 

umiddelbar evakuering av toget 

• Evakuerer i henhold til 

prosedyre i to retninger, til 

gangbro og terminalbygning 

• Avklarer sammen med 

flytogfører at alle passasjerer 

har forlatt toget 

 

• Evakuering forstyrres i en kort 

periode av passasjerer som  

returnerer fra 

terminalbygningen 

 



• Kundeveileder ved billettsalget i stasjonshallen iverksetter 

evakuering av området og stenger adkomst til jernbanestasjonen 

fra flyterminalen 

• Pågående ombygging på Oslo Lufthavn skaper ekstra 

utfordringer for evakuering 

• Brannalarm utløst i hele området gjør det vanskelig å definere 

evakueringsretning  

• Passasjerer hindres fra å evakuere opp fra plattform 

 

 



• Brann og røykutvikling er tilsynelatende under kontroll 

 

• Togleder varsles, ventende tog i spor 2 kjøres til plattform for 

avstigning av ventende passasjerer 

 

• Brannvesen ankommer. Under inspeksjon av toget oppdages 

stikkflammer som enkelt slukkes med togets slukkeutstyr 

 

• Brann og politi sikrer området og toget 

 

 

 

 Normaliseringsfase 



• Fører varsler togleder 

• Vaktleder TSS Oslo varsler 110 som kobles til Romerike brann 

og redning 

• Vaktleder TSS varsler videre i henhold til varslingsliste 

 

• Oslo Lufthavn, som ikke er oppført i varslingslisten, varsles ikke 

• OSL drift observerer aktivitet på kamerabilder fra flyterminalen 

• Kundeveiledere i billettsalg varsles ikke 

• Høyttaleranlegg benyttes ikke utover å varsle brannalarm 

 

Varsling 



• Varsling av hendelsen fra 

toget videre til nødetater 

skjer raskt og effektivt 

• Passasjerene evakueres 

raskt 

 

• Passasjerer hindres under 

evakuering 

• Passasjerer ble ikke anvist til  

eller informert om  

samlingsplass 

• Ankommende tog fra Oslo 

kjører til plattform før 

situasjonen er avklart 

 

 

 

 

Oppsummering av akuttfasen 



• Klargjøre ansvarsforhold på Gardermoen stasjon mellom Oslo 

Lufthavn og Jernbaneverket 

 

• Definere hvem som kan og skal beslutte «faren over»  

 

• Etablere tydelige krav til alle leietakere hva gjelder beredskap 

 

• Etablere skiltplaner for evakueringsretning og til samlingsplass 

 

• Sørge for tilstrekkelig overvåking av områdene 

 

• Kontinuerlig trening av involverte aktører 

Viktige læringspunkter 



Takk for oppmerksomheten 


